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Principal motivador é a fruticultura. Venda de melão representa 27% da pauta de exportações potiguar. Outro fenômeno 
responsável pelo momento positivo são as constantes altas do dólar, que subiu 9,43% frente ao Real nos últimos 11 meses
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O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, atribuiu a um “erro operacional grave” da Polícia 
Militar de São Paulo as nove mortes em Paraisópolis, zo-
na sul de São Paulo, na madrugada do domingo, 1º, em 
seu primeiro comentário sobre o assunto.

“Nesse caso em São Paulo, com todo respeito à Po-
lícia Militar do Estado de São Paulo, realmente é uma 
corporação de qualidade, elogiada no País inteiro, apa-
rentemente houve lá um excesso, um erro operacional 
grave que resultou na morte de algumas pessoas. Mas 
em nenhum momento ali existe uma situação de legítima 
defesa”, disse Moro.

Nove pessoas morreram pisoteadas e 12 ficaram fe-
ridas durante tumulto após ação da Polícia Militar em 
baile funk na comunidade de Paraisópolis, zona sul de 
São Paulo, na madrugada deste domingo.

A corporação afirmou que os agentes de segurança 
perseguiam dois suspeitos em uma moto, quando entra-
ram no local da festa, que reuniu cerca de 5 mil pessoas. 
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou 
o caso de “incidente triste”.

Em audiência na CPMI das fake news, a deputada 
Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que o chamado “ga-
binete do ódio” é financiado com dinheiro público. A par-
lamentar diz que os valores destinados às ações do grupo 
chegam a cerca de R$ 491 mil por ano aos cofres públicos. 
“Há, infelizmente, dinheiro público por trás disso”, disse. 

Segundo ela, os ataques coordenados ao alvo da vez 
são orquestrados, principalmente, pelo filho “03” do pre-
sidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), e assessores, como o de assuntos internacio-
nais da Presidência, Filipe Martins, e Tercio Arnaud, Jo-
sé Matheus e Mateus Diniz. A deputada também afirmou 
que a rede de disseminação dos ataques virtuais envolve 
1,87 milhão de robôs, que seriam seguidores de perfis ofi-
ciais da família Bolsonaro nas redes sociais – 1,4 milhão 
do perfil de Jair Bolsonaro e 468 mil do de Eduardo.
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O secretário especial de 
Fazenda do Ministério 
da Economia, Waldery 

Rodrigues, disse nesta quarta-feira, 
ao jornal O Estado de S. Paulo, que 
o governo estuda uma reformatação 
do Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) dos Estados, nome 
dado ao programa de socorro a 
governadores.

Dos 26 estados e Distrito 
Federal, 14 hoje estão em 
calamidade financeira, entre eles o 
Rio Grande do Norte, mas apenas o 
Rio de Janeiro conseguiu aderir até 
agora ao regime criado em 2007.

O programa permite a estados 
que ultrapassem limites de gastos 
com pessoal e de endividamento 
deixem de pagar as parcelas de 
dívidas com a União por três anos, 
em troca de fiel cumprimento de 
duras medidas fiscais.

Uma vantagem nisso é que o 
redesenho do programa, tal como 
foi exposto, poderá ser incluído 

no projeto que cria o Plano de 
Promoção do Equilíbrio Fiscal 
(PEF), também conhecido como 
“Plano Mansueto”, especificamente 
direcionado para Estados que não 
têm um endividamento muito alto, 
mas enfrentam dificuldades para 
pagar pessoal e fornecedores, ou 
seja, o RN. 

O primeiro grande desafio 
do governo Fátima já está em 
posto: convencer os servidores a 
suportarem a alíquota de 11% sobre 

os salários até R$ 5.580,00, teto do 
Regime Geral da Previdência, que 
aumentará – e com toda a justiça – 
sobre as demais faixas acima disso.

Por uma questão protocolar, 
o Estado, que tem pressa para 
implementar essa mudança, 
jogou o problema para o Fórum 
de Servidores, já sabendo 
que enfrentará forte oposição, 
especialmente das categorias que 
começarão a saborear um desconto 
inédito em seus vencimentos.

Essas categorias não sabem, ou 
talvez imaginam, o tamanho das 
limitações com as quais passarão 
a conviver se essas alíquotas 
progressivas não emplacarem.

Livrados dessa conta, os 
servidores inativos, que hoje 
representam um contingente 
equivalente aos ativos, são um 
outro problema a ser resolvido no 
futuro.

Mas esse dia também vai 
chegar.   

Novo tempo fiscal 

EDITORIAL
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ROYALTIES I
Está marcado para esta quinta-

feira, 5, o pregão eletrônico no qual 
o Estado tentará antecipar, mais 
uma vez, recursos oriundos de 
royalties de petróleo e gás. Com a 
operação, o governo Fátima Bezerra 
espera obter algo em torno de R$ 
180 milhões, dando como garantia 
o royalties a serem recebidos entre 
janeiro de 2020 e setembro de 2022.

ROYALTIES II
O Estado tentou antecipar os 

royalties em abril, mas a licitação foi 
deserta.

ORÇAMENTO 2020
Após duas sessões ordinárias, o 

plenário da Câmara Municipal de 
Natal aprovou em segunda discussão 
o projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) referente ao exercício 
financeiro de 2020, que estima 
a receita e fixa a despesa do 
Município para o ano seguinte. O 
documento prevê um valor de R$ 
3,17 bilhões - uma diferença de 9,5% 
na comparação com o orçamento de 
2019, que previu R$ 2,8 bilhões.

NOVO PARTIDO
O deputado estadual Souza 

Neto está de malas prontas para o 
PSB. Ele foi eleito pelo PHS, mas 

O plenário do Senado aprovou em votação simbólica, nesta 
quarta-feira, 4, o projeto de reforma na aposentadoria 
dos militares das Forças Armadas, policiais militares e 

bombeiros. O texto também trata da reestruturação das carreiras 
militares. Agora, segue para sanção do presidente da República. 
Além de tratar da aposentadoria, o projeto de lei reestrutura a 
carreira dos militares, com aumento de salário e gratificações. A 
reestruturação deve custar R$ 86,85 bilhões aos cofres públicos, o 
que reduzirá a economia prevista com a reforma da Previdência 
dos militares, estimada em R$ 97,3 bilhões em dez anos.

Previdência dos militares
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Moro diz que PM-SP 
cometeu “erro grave”

Joice denuncia
“gabinete do ódio”

Paraisópolis

Congresso

Nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas 
durante tumulto após ação da polícia paulista

Ministro da Justiça e Segurança Pública falou em “erro operacional”

Valter Campanato / Agência Brasil
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o partido não atingiu a cláusula de 
barreira e será incorporado por outra 
legenda.

SUBSTITUTO
Souza, aliás, é cotado para 

assumir a liderança do governo 
Fátima Bezerra na Assembleia 
Legislativa no ano que vem. O atual, 
George Soares (PL), deve deixar o 
posto ao final deste ano.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
O Ministério Público Estadual 

iniciou uma campanha para 
conscientizar as pessoas a não 
praticar atos de intolerância 
religiosa. A promotora Danielle 
Veras explica que o foco da 
campanha será as redes sociais.

PRAZO
Estados e municípios têm até 31 

de julho de 2020 para se adequarem 
às novas regras previstas na reforma 
da Previdência. O prazo está definido 
na Portaria nº 1.348, publicada na 
edição de ontem do Diário Oficial da 
União.

“LITORAL DO RN”
Um dos mais renomados 

fotógrafos potiguares, Canindé 
Soares lança nesta quinta-
feira, 4, seu mais novo livro de 
fotografias: “Litoral do RN - 410 
Km de praias”. Será na Fundação 
Capitania das Artes, a partir das 
17h. A obra traz 149 fotos da costa 
do Rio Grande do Norte, do litoral 
sul ao litoral norte.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte segue aguardando a apro-
vação de um crédito extraordiná-
rio na Assembleia Legislativa – no 
valor de quase R$ 1,8 bilhão – pa-
ra pagar o salário de dezembro dos 
servidores, o 13º deste ano e, se 
houver receita suficiente, alguma 
parte das folhas que seguem atra-
sadas junto ao funcionalismo.

A medida, contudo, tem en-
frentado resistência entre os de-
putados estaduais. Parlamentares 
de oposição têm afirmado que o go-
verno tenta praticar uma espécie 
de “pedalada fiscal” e dizem que 
a abertura do crédito extra para 
pagamento das despesas de fim de 
ano independe do aval da Assem-
bleia.

Em pronunciamento nesta 
quarta-feira, 4, o deputado Getúlio 
Rêgo (DEM) chegou a dizer que o 
atraso no pagamento dos servido-
res em dezembro, se houver, será 
culpa do governo. Na véspera, o 
deputado Kelps Lima (Solidarie-
dade) declarou que o projeto é in-
constitucional.

O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes Neto, explica, porém, 
que a solicitação à Assembleia pa-
ra abertura de um crédito extraor-
dinário no orçamento de 2019 é o 
meio legal mais seguro para que o 
Estado execute mais despesas es-
te ano. Ele afirma que a atual ges-
tão, ao pagar dívidas de exercícios 
financeiros anteriores, esgotou 
o orçamento aprovado para este 
ano. Agora, não há mais previsão 
para novas despesas.

Além dos salários que ainda 
vão vencer, o Estado deve três 
folhas de 2018 aos servidores: no-
vembro, dezembro e 13º salário. A 
gestão – que também herdou o 13º 
salário de 2017, mas já pagou – 
busca receitas extraordinárias pa-
ra quitar o passivo e vem pagando, 
enquanto isso, as folhas vencidas 
mês a mês.

Para dezembro, o governo diz 
ter dinheiro em caixa para pagar 
a folha do mês e o 13º salário, mas 
que não há dotação orçamentária. 
A intenção é pagar essa despesa 
em duas etapas: parte no dia 14 e 
parte no dia 30 deste mês. Por is-
so, a pressa para que a Assembleia 
aprove o projeto. Atualmente, a 
matéria tramita na Comissão de 
Finanças e Fiscalização da Casa.

Pedro Lopes destaca que, 
antes de decidir enviar o projeto 
do crédito extraordinário para a 
Assembleia, o governo consultou 
o Tribunal de Contas do Estado 

Controlador-geral nega que Estado esteja pretendendo realizar “pedalada fiscal”

Crédito extraordinário depende 
da AL, explica controlador-geral
Pedro Lopes Neto afirma que autorização de deputados estaduais para correção no orçamento é
forma mais segura de corrigir distorção e restabelecer dotação para pagar despesas de fim de ano

Orçamento

José Aldenir / Agora RN

Relator na Assembleia 
previu déficit no orçamento

Relator do projeto da lei or-
çamentária de 2019, aprovada 
pela Assembleia Legislativa no 
final do ano passado, o então 
deputado estadual Fernando 
Mineiro – hoje secretário de 
Gestão de Projetos e Metas do 
Governo e Relações Institu-
cionais – previu a ausência de 
dotação orçamentária.

“Se considerarmos uma 
superestimativa de receitas 
da ordem de R$ 530 milhões 
e uma subestimação de despe-
sas que chega a R$ 1,33 bilhão, 
podemos verificar que a peça 
orçamentária pode conter um 
déficit de R$ 1,87 bilhão que 
precisa ser enfrentado”, escre-
veu o então parlamentar, em 
seu relatório.

O Agora RN noticiou o 
problema em dezembro do 
ano passado. À época, Mineiro 
disse à reportagem que o então 

(TCE) em busca de outra solução 
técnica em que não fosse preciso 
envolver os deputados. As tratati-
vas começaram em julho, segundo 
ele, quando a gestão estadual per-
cebeu que não haveria orçamento 
suficiente para concluir o ano. Ele 
diz que a resposta do TCE, contu-
do, foi inconclusiva.

Houve a sugestão para que o 
Estado decretasse a abertura de 

um crédito suplementar (outra 
modalidade de correção da peça 
orçamentária vigente, além do 
crédito extraordinário), mas o 
controlador-geral considerou essa 
opção temerária. “O crédito suple-
mentar pode ser feito por decreto, 
mas é exigida uma fonte para es-
ses recursos, como excesso de ar-
recadação ou empréstimo. Esse é 
o nosso problema: não existe essa 
fonte de recurso. O que aconteceu 
é que o orçamento – que já era de-
ficitário – foi consumido e hoje não 
temos orçamento”, ressalta Pedro 
Lopes Neto.

O orçamento de 2019, enfatiza 
o controlador-geral do Estado, foi 
aprovado considerando despesas 
menores que a realidade. “Duran-
te o exercício financeiro, fizemos 
todos os remanejamentos possí-
veis e pagamos despesas de anos 
anteriores, como o 13º de 2017. 
Bloqueios judiciais consumiram 
outra parte. Hoje, o orçamento 
acabou e não temos fonte de recur-
so”, complementou.

Pedro Lopes esclareceu que a 
governadora Fátima Bezerra já 
estabeleceu suplementação orça-
mentária por decreto, mas essa 
decisão, segundo ele, só vale pa-
ra corrigir a previsão de receitas, 
não a de despesas. “O orçamento 
foi aprovado considerando pelo 
menos R$ 1 bilhão a menos de 
despesas”, enfatiza. Somando R$ 
1 bilhão a menos com a despesa 
herdada de exercícios anteriores, 
chega-se ao valor de quase R$ 
1,8 bilhão.

A gestão pública dispõe de 
três mecanismos para corrigir 
orçamentos no curso de sua vi-
gência: os créditos especiais, su-
plementares e extraordinários. O 
escolhido pelo governo, o terceiro, 
exige o atendimento a critérios 
como reconhecimento de situação 
de calamidade pública, urgência e 
imprevisibilidade.

Segundo o controlador-geral 
do Estado, o primeiro requisito 
(calamidade pública) está atendi-
do pelo decreto de Fátima Bezer-
ra, do dia 2 de janeiro de 2019, que 
instituiu situação de calamidade 
na área financeira – a Assembleia 
ratificou depois. O Tribunal de 
Contas da União (TCU) também 
adotou esse entendimento em 
2016, ao autorizar a abertura de 
um crédito extraordinário no es-
tado do Rio de Janeiro para cobrir 
despesas relacionadas a ações de 
segurança pública para os Jogos 
Olímpicos.

governador Robinson Faria 
tentou “esconder” o déficit orça-
mentário para 2019. “Foi uma 
escolha do próprio governo de 
enviar desta maneira. Tentei 
que enviassem um substituti-
vo, mas isso não foi feito. Não 
é verdade que vamos ter R$ 
12,017 milhões de arrecadação 
e que teremos uma despesa de 
R$ 12,017 bilhões. Consegui-
mos especificar que houve um 
déficit bilionário”, afirmou.

Ex-deputado Mineiro, hoje secretário

Eduardo Maia / ALRN

A presidente da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ) do Senado, Simone 
Tebet (MDB-MS), pautou 
para a próxima terça-feira, 
10, o projeto de lei que auto-
riza a prisão após condena-
ção em segunda instância.

A decisão contraria es-
tratégia do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), e de alguns líde-
res partidários que queriam 
aguardar a Câmara votar 
uma proposta sobre o tema 
para só depois pautar o as-
sunto no Senado.

Nesta quarta-feira, 4, 
um grupo de parlamenta-
res entregou um manifesto 
com assinatura de 43 sena-
dores pedindo para votar a 
proposta.

Diante da “revolta” dos 
liderados, a presidente da 
CCJ afirmou que só pode 
suspender a tramitação de 
uma proposta no colegia-
do se essa for a decisão da 
maioria da comissão ou da 
unanimidade dos líderes 
do Senado. Pelo menos dois 
líderes são a favor de votar 
a proposta independente-
mente da Câmara: PSL e 
Podemos.

Na terça-feira, o projeto 
será o primeiro item da pau-
ta na CCJ. O relatório da 
senadora Juíza Selma (PO-
DE-MT) dando aval ao pro-
jeto já foi lido. “É meu dever 
pautar imediatamente para 
a próxima sessão da CCJ do 
Senado, como primeiro item 
da pauta, o projeto de lei do 
senador Lasier Martins”, 
afirmou Simone.

O projeto não precisa 
passar pelo plenário após 
votação na CCJ porque é 
terminativo na comissão. 
Senadores podem, no en-
tanto, pedir para levar a 
proposta ao plenário. São 
necessários 14 votos entre os 
27 integrantes para aprovar 
o projeto na CCJ. No plená-
rio, são 41 votos entre 81 
senadores.

Simone Tebet 
pauta 2ª instância 
para semana que 
vem na CCJ

Senado

Senadora Simone Tebet (MDB)

Waldemir Barreto / Agência Senado

DESTAQUE

R$ 1,779 bi
é o que o Estado deseja abrir
de crédito extraordinário no
orçamento para quitar
despesas de fim de ano
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O deputado estadual Souza 
Neto (PHS) defendeu nesta quar-
ta-feira, 4, que a Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprove a proposta de reforma da 
Previdência que foi apresentada 
nesta semana pelo Governo do 
Estado. Na opinião do parlamen-
tar, independentemente de a Casa 
estar dividida entre governistas 
e oposicionistas, é necessário agir 
para reduzir o déficit financeiro no 
regime próprio de Previdência do 
Estado, hoje avaliado em R$ 130 
milhões por mês.

Entre outros pontos, o esboço 
da reforma apresentado pelo go-
verno prevê aumento da alíquota 
de contribuição previdenciária dos 
servidores para até 18% sobre o va-
lor do salário bruto, além de novas 
regras de pensão e idade mínima 
para se aposentar. Os servidores 
públicos do Estado têm até 17 de 
dezembro para avaliar o projeto e 
sugerir mudanças no texto. Passa-
da essa etapa, a matéria será enca-
minhada para a Assembleia.

O parlamentar do PHS ressal-
tou que a proposta do governo es-
tadual para a reforma exige menos 
sacrifício dos servidores que ga-
nham até o teto do funcionalismo: 
R$ 5,8 mil. “É uma proposta com 
alíquota escalonada, progressiva. 
Até R$ 5,8 mil, continua a mesma 

alíquota, de 11%. De acordo com a 
faixa salarial, é que vai aumentan-
do”, frisou o deputado, em entrevis-
ta ao programa Manhã Agora, da 
rádio Agora FM (97,9).

Apresentada no início da sema-
na, a proposta de reforma da Pre-
vidência estadual tem recebido crí-
ticas. O Sindicato dos Servidores 
da Administração Direta (Sinsp) 
já declarou que não concorda com 
o texto, e o deputado federal Fá-
bio Faria (PSD-RN) tem opinado 
sobre o que considera ser uma in-
coerência da governadora Fátima 
Bezerra. Ele apontou que Fátima 
e o partido dela, o PT, por estarem 
na oposição ao presidente Jair Bol-
sonaro, criticaram pontos da refor-
ma da Previdência nacional, mas 
agora propõem algo semelhante 
para o Estado.

Em publicação no Twitter, Fá-
bio Faria registrou ainda que, ao 
aprovar a reforma nacional, o Con-
gresso limitou a alíquota de contri-
buição previdenciária em 7,5% pa-
ra quem tem a renda mais baixa, 
enquanto que, no caso da proposta 
de Fátima, a alíquota vai se man-
ter em 11%. Souza Neto observou, 
contudo, que a maioria dos servi-
dores do Estado está incluída nas 
faixas salariais mais baixas, en-
quanto que os servidores federais 
estão nas faixas salariais menores, 

não beneficiadas, portanto, pela re-
dução de alíquota para 7,5%.

“Para que o déficit previden-
ciário seja, de fato, enfrentado, é 
preciso que se avance nessa discus-
são (sobre aumento da alíquota). 
Há um déficit e temos hoje mais 
aposentados do que gente na ativa. 
O que vai acontecer é que vai au-
mentar o número de aposentados, 
e o déficit vai ficar incontrolável. 
Não há alternativa. A governadora 
está fazendo uma reforma em que 
quem ganha mais vai pagar uma 
alíquota maior e quem ganha me-
nos vai pagar uma alíquota bem 
menor. Está sendo feito de forma 

progressiva”, completou.
Souza Neto acrescentou que o 

aumento de alíquota nos regimes es-
taduais de Previdência está previsto 
na reforma geral, e que os estados 
têm até março para aprovar as mu-
danças em seus sistemas próprios.

OPOSIÇÃO
Por não ter uma expressiva 

bancada de sustentação, a gover-
nadora Fátima Bezerra tem tido 
dificuldades na Assembleia para 
aprovar projetos de interesse do 
governo. Tanto é assim que, comu-
mente, as votações tem ficado em 
12 a 11 pró ou contra o governo. 

No lado da oposição, deputados 
têm subido o tom contra o governo, 
apresentando obstruções a vota-
ções. Apesar disso, segundo Souza 
Neto, a reforma da Previdência de-
verá ser aprovada pela Assembleia. 
“Quem mais cobrou essa reforma 
foi Kelps, que é um dos líderes da 
oposição. Todos os dias, no plená-
rio, ele cobrava que a governadora 
encaminhasse a reforma. Nós ou-
vimos ele dizendo, inclusive, que a 
reforma poderia ser mais severa. É 
uma reforma que, do ponto de vista 
dele, não vai ter um efeito tão gran-
de em termos de enfrentamento do 
déficit”, declarou, referindo-se ao 
deputado estadual Kelps Lima (So-
lidariedade).

“A Assembleia, independente de 
situação ou oposição, deverá aprovar 
a reforma. Ou se aprova ou teremos 
um futuro incerto. Hoje temos um 
déficit de mais de R$ 100 milhões e a 
tendência é que ele só venha a cres-
cer. O importante é pensar, hoje, no 
futuro do Estado”, concluiu o depu-
tado, sem saber precisar qual seria 
a economia de recursos caso a pro-
posta de reforma apresentada pelo 
governo esta semana fosse aprovada 
pela Assembleia.

A previsão de impacto financei-
ro da medida só será conhecida no 
envio da reforma da Previdência 
para a Assembleia Legislativa.

Deputado estadual Souza Neto foi eleito pelo PHS, mas deverá migrar para o PSB

Souza defende aumento de alíquota
para servidores: “Não há alternativa”
Segundo deputado estadual, reforma da Previdência deverá ser aprovada pela Assembleia mesmo com divisão da Casa entre 
governistas e oposicionistas. Governo propôs aumento escalonado de alíquota. Servidores têm até dia 17 para sugerir mudanças

Reforma da Previdência

João Gilberto / ALRN

O Centro de Direitos Huma-
nos e Memória Popular aprovou a 
concessão do prêmio “Emmanuel 
Bezerra dos Santos” ao ex-presi-
dente Lula. A solenidade de entre-
ga simbólica está marcada para 
o próximo sábado, 7, a partir do 
meio-dia, no Beco da Lama, tradi-
cional reduto boêmio de Natal. O 
ex-presidente foi convidado, mas 
ainda não confirmou se participará 
da homenagem.

Esta será a 26ª edição da pre-
miação, que homenageia perso-
nalidades do País, em especial do 
Rio Grande do Norte, em razão do 
ativismo e dedicação em defesa dos 
direitos humanos, da cidadania e 
da democracia.

Além de Lula, também rece-
berão prêmios especiais o artista 
plástico João Antônio de Medeiros 
Neto, responsável pelo boneco gi-
gante do ex-presidente, Francisco 
Flávio Felipe de Souza (Flávio 
Bocão) e Sandra Fernandes Erick-
son, militante dos comitês urbanos 
Lula Livre.

Já o prêmio jornalístico de Di-
reitos Humanos, concedido há 23 
anos pelo Centro, será entregue 
aos militantes da mídia livre Má-
rio Takeya e Ítalo Valério Pereira 
Gomes.

No sábado, além da entrega dos 
prêmios, estão previstas atividades 
como pocket shows, exposições e 
demais apresentações artísticas. Ex-presidente foi convidado para receber

Centro de Direitos Humanos do RN 
aprova entrega de prêmio para Lula

“Emmanuel Bezerra dos Santos”

Marlene Bergamo / Folhapress

Ex-prefeito é condenado por 
uso irregular de verba federal

Touros

O juiz Ítalo Gondim, da 
Justiça do Rio Grande do 
Norte, condenou o ex-prefeito 
de Touros Josemar França 
pela prática de improbidade 
administrativa.

O ex-gestor é acusado de 
ter praticado irregularida-
des na aplicação de recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef). 
Foram identificadas inconsis-
tências a partir da realização 
de gastos que, no entendimen-
to da Justiça, não estão en-
quadrados como manutenção 
e desenvolvimento do ensino.

Pelo ato, o ex-prefeito te-
rá de pagar multa civil de no 
valor de duas vezes o valor 
remuneração recebida por 
ele na época dos fatos, a qual 
deve ser revertida em favo do 
município de Touros.

Josemar França também 
foi condenado pela realiza-
ção de contratações sem ob-
servância do devido processo 
licitatório e terá de pagar 
multa civil no valor de R$ 
80.654,37, correspondente à 
metade do montante do dano 
presumido causado ao erá-
rio, a qual deve ser revertida 
em favor do Município de 
Touros.
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Já está em funcionamento a 
primeira etapa de iluminação do 
acesso sul ao Aeroporto Interna-
cional Aluízio Alves, entre Maca-
íba e São Gonçalo do Amarante. 
O serviço havia sido autorizado 
no mês passado, a partir de um 
contrato firmado entre o Governo 
do Estado e a Cosern.

Foram energizados 70 postes 
na primeira fase, o que significa 
2,1 Km, correspondentes a, apro-
ximadamente, 15% da extensão 
da rodovia a ser iluminada.

O investimento previsto é de 
pouco mais de R$ 1 milhão, tendo 
como objeto a implantação de 254 
postes e 23 transformadores e res-

pectiva energização, em 10,5 Km, 
desde o girador do aeroporto até 
ao entroncamento com a BR-304.

A obra é financiada com recur-
sos oriundos de operação de cré-
dito do Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF), com 
gestão da Secretaria da Infraes-
trutura (SIN/RN) e do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER/RN), tendo como previsão 
de conclusão o final do mês de 
dezembro.

Uma nova visita técnica ao 
acesso sul do aeroporto será re-
alizada ainda esta semana pela 
equipe do DER-RN. Investimento previsto para a iluminação de todo o acesso é de mais de R$ 1 milhão

Acesso sul do aeroporto tem 1ª 
etapa da iluminação concluída
Foram energizados nessa primeira fase do projeto 70 postes, o que significa a finalização de 2,1 
quilômetros, correspondentes a, aproximadamente, 15% da extensão da rodovia a ser iluminada

Macaíba-São Gonçalo

Governo do RN / Divulgação

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificado 
(Sisu) poderão ser feitas de 
21 a 24 de janeiro de 2020. O 
calendário do processo sele-
tivo do primeiro semestre do 
ano que vem foi divulgado 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) nesta quarta-feira, 4.

O resultado da seleção 
será divulgado no dia 28 de 
janeiro, e a matrícula dos sele-
cionados deverá ser feita de 29 
de janeiro a 4 de fevereiro. Ha-
verá também lista de espera.

O Sisu oferece vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior. A seleção é 
feita com base no desempe-
nho no Enem. No primeiro 
semestre deste ano, foram 
ofertadas 235,5 mil vagas 
em 129 instituições públi-
cas de todo o País.

Inscrições para o 
Sisu poderão ser 
feitas a partir de 
21 de janeiro

Educação
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O  Fundão Sem Vergonha de R$3,8 bilhões, 
aprovado na Comissão de Orçamento para 
bancar a campanha municipal, garantiu que 

as eleições 2020 sejam as mais caras da História. Em 
2016, a primeira realizada sem dinheiro de empresas, 
o valor total foi de R$ 2,7 bilhões, incluindo o 
dinheiro dos próprios candidatos e doações de 
pessoas físicas. A decisão na comissão foi articulada 
desavergonhadamente pelo centrão. “Centrão foi 
inconsequente”, criticou um líder governista.

Além de dinheiro para financiar seus aliados 

nos municípios, deputados e senadores garantem 
também seus próprios bilhões para 2022.

Em delação, o ex-ministro petista Antonio Palocci 
revelou que em 2014 a campanha de Dilma custou 
R$800 milhões, “a maior parte ilícita”.

O custo declarado da eleição 2014 foi de R$5 
bilhões. Em 2018, foram R$2,8 bilhões no primeiro 
turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

O Fundão é quase sete vezes maior que os cerca 
de R$550 milhões públicos utilizados nas campanhas 
eleitorais em 2016. Uma vergonha.

Fundão faz de 2020 a eleição mais cara da História

PODER SEM PUDOR

RECADO ASSUSTADOR
Carlos Fehlberg chegava à redação do jornal Zero 

Hora, de Porto Alegre, onde trabalhava, e encontrou o 
recado: deveria comparecer imediatamente ao QG do 
III Exército. Como sabia da forte repressão do regime 
militar, ele se escondeu, enquanto amigos sondavam 
os militares sobre o que pesava contra ele. Logo veio 
o alívio: Fehlberg não sabia que o comandante do III 
Exército, general Emílio Garrastazzu Médici, havia 
sido o escolhido para ser presidente da República e o 
queria como assessor, em Brasília.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CADÊ A LISTA?
É tão chocante a decisão 

de aumentar o Fundão 
Sem Vergonha para R$3,8 
bilhões, espécie de assalto 
final aos cofres públicos, que 
já se espera a divulgação da 
lista dos caras-de-pau que o 
apoiam. 

ESTÃO SE LIXANDO
Os R$3,8 bilhões do 

Fundão Sem Vergonha 
para financiar a campanha 
eleitoral de 2020, mostra que 
há ainda na classe política 
muitos que se lixam para 
a opinião pública. Querem 
apenas grana (pública) no 
bolso.

TORRE EIFFEL É AQUI
O banco BRB assumirá 

a gestão da Torre de TV, no 
centro de Brasília, de 224 
metros de altura, uma das 
maiores do mundo. Será 
revitalizada, seu entorno 

Carlos e Eduardo são os 
cabeças, os mentores”

Deputada Joice Hasselmann 
sobre a “rede” que promoveria 
ataques virtuais nas redes sociais

"

Divulgação

turbinado, ganhando ares de 
Torre Eiffel brasileira.

RESTAM OS PREJUÍZOS
O ex-vice-governador 

Clésio Andrade se livrou do 
peso que carregava há anos, 

com inestimável prejuízo 
moral, político, material e 
emocional, após a decisão 
unânime do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais de 
anular todo o processo contra 
ele no chamado “mensalão 
mineiro”.

CARIMBADO E REGISTRADO
O advogado Felipe 

Belmonte, 2º vice-presidente, 
e o ex-ministro do TSE 
Admar Gonzaga, secretário-
geral, registraram ontem no 
Cartório da 504 Sul o novo 
partido Aliança pelo Brasil, de 
Jair Bolsonaro. 

O MELHOR MINEIRO
Brasília comemora os 

90 anos de nascimento do 
ex-governador José Aparecido 
exibindo “O Melhor Mineiro 
do Mundo”, documentário 
sobre a sua vida. Será no 
próximo dia 10, às 19h, no 
shopping Casa Park.

PEC da 2ª instância já começa em banho-maria
Homem de confiança do presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) 
foi escolhido a dedo para presidir a comissão que 
vai analisar a proposta de emenda que estabelece 
prisão após 2ª instância. Ramos foi logo colocando 

água na fervura para garantir o ritmo de banho-
maria: “Não tenho compromisso com prazo”. 
Sinal de que, como Maia é quem manda, isso vai 
demorar. 

Muito. 

MÁ VONTADE EVIDENTE
Rodrigo Maia não explica a sua má vontade 

em relação ao princípio da prisão após 2ª 
instância, mas manobra para retardar sua 
votação.

SENADO SOB INFLUÊNCIA
Como exerce forte influência sobre Davi 

Alcolumbre, Rodrigo Maia quase conseguiu 
abortar iniciativa idêntica no Senado. Quase.

PASSOS DE TARTARUGA
Como a maioria do Congresso quer aprovar 

a prisão após 2ª instância, Maia, esperto, 
desistiu de impedir a votação. Mas garantiu 
ritmo lento. 

Nomeação de presidente da 
Fundação Palmares é suspensa

Justiça

O juiz Emanuel José Matias 
Guerra, da Justiça Federal do 
Ceará, aceitou um pedido de ação 
popular e determinou a suspen-
são da nomeação de Sérgio Nas-
cimento de Camargo como presi-
dente da Fundação Palmares.

A decisão suspende o ato do mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, publicada no Diário Oficial 
da União em 27 de de novembro. 
A Fundação Palmares integra a 
estrutura da Secretaria Especial 
da Cultura, o antigo Ministério 
da Cultura, e tem por objetivo a 
realização de políticas públicas em 
defesa da população negra.

Conforme o juiz da 18ª Vara 
Federal, no interior do Ceará, 
há “diversas publicações” feitas 

por Sérgio Nascimento que têm 
o “condão de ofender justamente 
o público que deve ser protegido 
pela Fundação Palmares”.

O advogado Hélio Costa, au-
tor do pedido de suspensão da 
nomeação, afirmou a ocupação de 
Sérgio Nascimento no comando 
da Fundação Palmares “contraria 
o interesse público e representa 
claro desvio de finalidade do ato 
administrativo”.

Em uma publicação feita em 
rede social antes de ser nomeado 
para o cargo, Sérgio Nascimento 
classificou o racismo no Brasil co-
mo “nutella”. “Racismo real existe 
nos Estados Unidos. A negrada 
daqui reclama porque é imbecil e 
desinformada pela esquerda”.

Ocupação de Sérgio Nascimento “contraria o 
interesse público”, afirma autor da ação na Justiça

Nomeado no dia 27, Sérgio Nascimento classificou o racismo no Brasil como “nutella”

Facebook / Reprodução

Bolsonaro afirma que não existe 
intenção de privatizar BB e Caixa

Banco

O presidente Jair Bolsonaro ne-
gou nesta quarta-feira, 4, a inten-
ção de privatizar o Banco do Brasil 
(BB) e a Caixa Econômica Federal. 
A declaração foi dada em resposta 
a uma reportagem publicada pelo 
jornal O Globo na véspera. Segun-
do o jornal, a equipe do ministro 
Paulo Guedes (Economia) estaria 

fazendo estudos para abrir mão do 
controle do BB.

“Da minha parte, não existe 
qualquer intenção de pensar em 
privatizar Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica. Zero”, afirmou 
a jornalistas pela manhã, na en-
trada do Palácio do Alvorada, re-
sidência oficial.

José Jailson Pereira
Pregoeiro

OBJETO: Eventual locação de estrutura física para evento destinado ao atendimento das necessidades 
das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. Conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-SRP. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através da Portaria nº 002/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as seguintes disposições: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 06/12/2019 das 08h00min até às 08h59min do dia 18/12/2019. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18/12/2019, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 09h30min do dia 18/12/2019. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br . 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da 
Prefeitura Municipal de Campo Redondo, situada à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo 
Redondo/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-
mail: setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

Campo Redondo/RN, 04 de dezembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019-SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN



No dia 2 de fevereiro, quan-
do se celebra Iemanjá (também 
conhecida como Rainha do Mar), 
Natal vai ganhar a nova estátua 
da orixá. A informação foi confir-
mada em reunião realizada na 
sede da Secretaria de Cultura 
de Natal (Secult/Funcarte), com 
participação de representantes 
do segmento religioso e setores 
de Engenharia e Patrimônio His-
tórico da Prefeitura do Natal.

A nova estátua, do escultor 
Emanuel Câmara, terá 3,5 me-
tros de altura e pesará cerca de 4 
toneladas, sendo a maior estátua 
de Iemanjá já feita no RN.

Inicialmente com entrega 
prevista para próximo dia 8 de 
dezembro, a escultura deverá 
passar por processos complexos 
de finalização e um forte trabalho 
de logística para ser retirada com 
segurança do ateliê do artesão até 
a Praia do Meio, onde será fixada 
numa base de 1 metro que ainda 
conta com detalhes que simulam 
as ondas do mar.

Os setores de Engenharia 
e Patrimônio da Prefeitura do 

Natal endossaram a necessida-
de de uma nova data diante da 
complexidade da finalização da 
obra, transporte e manuseio com 
segurança.

Segundo Pai Magno de Xangô, 
da Comissão Permanente dos Po-
vos de Terreiros do RN (COPPT), 
27 cidades estão envolvidas na 
mobilização para a entrega da 

nova estátua de Iemanjá. Para o 
dia 2 de fevereiro, estão previstas 
também apresentações musicais, 
banho de pétalas na chegada de 
Iemanjá e outras atividades. “Há 
uma grande mobilização em 19 
cidades, além de toda Grande Na-
tal, totalizando algo em torno de 
27 cidades confirmadas para esta 
data histórica”.
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O Rio Grande do Norte vai fe-
char o ano com o maior volume de 
exportações da última década. As 
vendas registradas até novembro 
deste ano ultrapassaram os 349 
milhões de dólares (US$), de acor-
do com informações do Ministério 
da Economia, e são 35% maiores 
do que todo o registro de 2009, 
quando o ano encerrou com 256 
milhões de dólares em vendas ao 
exterior.

Para este ano, o principal mo-
tivador para a alta das exporta-
ções é a fruticultura. A venda de 
melão representa 27% da pauta 
de exportações potiguar. Até no-
vembro, o valor comercializado 
superou os US$ 93 milhões. Os 
principais compradores são os 
Estados Unidos, Espanha e Reino 
Unido.

Outro fenômeno responsá-
vel pelo momento positivo são 
as constantes altas do dólar. De 

janeiro até novembro, a moeda 
americana subiu 9,43% frente ao 
Real, o que aumentou a competiti-
vidade dos produtos do país lá fo-
ra. Até o fechamento desta edição, 
o dólar estava cotado em R$ 4,19.

Com o atual registro de expor-
tações, a tendência é que a balan-
ça comercial potiguar – a diferen-
ça entre vendas e compras feitas 
ao exterior – seja positiva. Os da-
dos mostram que o Rio Grande do 
Norte importou US$ 153 milhões 
até novembro passado. Desta for-
ma, o saldo positivo atualmente é 
de US$ 195 milhões.

Ainda de acordo com as im-
portações, o volume de compras 
no exterior está 5% menor que no 
mesmo período de 2018 (US$ 157 
milhões). A pauta de importações 
está encabeçada por polímeros de 
etileno, que representam 8,2% do 
total de compras (US$ 12,59 mi-
lhões). Este produto é a principal 

matéria prima utilizada para a fa-
bricação de embalagens plásticas.

Ainda segundo os dados mais 
recentes do Ministério da Econo-
mia, as exportações potiguares 

deste ano terão números seme-
lhantes aos registrados entre o 
período de 2004 até 2008, que 
foram a “era de ouro” da pauta 
de exportação potiguar. Neste 

espaço de tempo, o maior registro 
aconteceu em 2004, com um total 
de R$ 573 milhões em vendas.

Àquela época, as vendas po-
tiguares apresentaram vendas 
expressivas do setor da fruticul-
tura, carcinicultura e da venda 
de óleo bruto de petróleo. Entre-
tanto, com a crise na produção de 
camarão em cativeiro no estado, 
em razão de um problema fitos-
sanitário que dizimou boa parte 
da produção, as vendas caíram 
vertiginosamente. Em 2005, os 
camarões representavam 19% 
das exportações, mas hoje não 
representam 2%.

Outro produto importante de 
exportações, a venda de óleo bru-
to, representava 23% em 2005. 
Em 2019, após as ações da Pe-
trobras em reduzir investimento 
na extração de petróleo em terra, 
este produto não representa 1% 
das vendas deste ano. 

Fruticultura, por meio do melão, representa 27% da pauta de exportações potiguar 

Escultura passará por processos complexos de finalização e trabalho de logística

Balança positiva: RN vai fechar 2019 com 
maior volume de exportações da década
Principal motivador é a fruticultura. A venda de melão representa 27% da pauta de exportações potiguar. Outro fenômeno 
responsável pelo momento positivo são as constantes altas do dólar, que subiu 9,43% frente ao Real nos últimos 11 meses

Crescimento

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Nova estátua de Iemanjá terá 
3,5 metros de altura e 4 toneladas

Natal

Aumento de pontos deve ser 
votado na próxima semana

CNH

Antonio Cruz

 O presidente Jair Bolsona-
ro disse nesta quarta-feira, 4, 
que o projeto que trata de mu-
danças nas regras da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
deve ser votado na próxima se-
mana, segundo acordo feito com 
o presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM).

 Bolsonaro disse que a ideia 
é garantir dois pontos do proje-
to: aumento da validade da ha-
bilitação de cinco para 10 anos; 
e ampliar de 20 para 40 pontos 
o limite para que um motorista 
tenha a carteira cassada.

“Vai fazer uma ‘lipoaspira-
ção’ no projeto. Acho que será 
um bom projeto. Até me com-
prometi com ele; uma vez apro-
vado, vou sancionar lá na mesa 
da Câmara”, disse Bolsonaro.

Maia e Bolsonaro se encon-
traram na noite desta terça-fei-
ra, 3, no Palácio do Planalto, em 
Brasília.

Segundo Bolsonaro, o au-
mento no limite de pontos na 
carteira ajuda motoristas como 
de caminhão, ônibus, táxi e de 

aplicativos de transporte, “que 
têm muita infração”.

“É comum ter infração. (Há) 
pardal em tudo quanto é lugar”, 
afirmou.

É comum ter infração. 
(Há) pardal em tudo 
quanto é lugar”

Jair Bolsonaro
presidente da República, ao 
defender CNH com 40 pontos

“
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 5 de dezembro de 2019 a 12 de dezembro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 4 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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,65
UNID.

R$0,59
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

ALFACE CRESPA, LISA OU AMERICANA Unidade

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 8/12/2019OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 8/12/2019OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 12/12/2019OFERTAS DE DIAS08

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 8/12/2019OFERTAS DE DIAS04

040404 0804 08

ALFACE CRESPA, CEBOLINHA 

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Limão Taiti
Granel

Melancia
Granel Manga Haden

Granel

1,69
KG

R$ 3,49
KG

R$

1,09
KG

R$ 1,29
KG

R$ 1,49
KG

R$

1,69
KG

R$

Chuchu
Granel

Cenoura
Granel

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

2,65
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

2,95
UNID.

R$

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Leite em pó 
Itambé 
Pacote c/ 200g

3,89
PCT.

R$

Achocolatado em 
pó Nescau 2.0
Unidade c/ 400g

6,35
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

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

Amaciante 
concentrado Downy 
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 1,5L

17,99
UNID.

R$

11,79
KG

R$ 48,90
PCT.

R$

Frango a 
passarinho 
temperado 
e congelado 
Sadia
Pacote c/ 1kg

9,98
PCT.

R$

Bisteca suína 
congelada 
Frimesa
Peça

Linguiça de 
frango congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Lanche 
Peperi 
Peça

7,99
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

18,49
KG

R$ 15,89
PCT.

R$

11,89
GARRAFA

R$

19,90
UNID.

R$ 16,89
RESMA

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Refrigerante 
Kuat guaraná
Garrafa c/ 2L

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

Lava roupa Aro
Unidade c/ 5L

Papel A4 
Aro
Resma c/ 
500 folhas

4,09
GARRAFA

R$ 1,89
LATA

R$

Cerveja Skol 
Puro Malte
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

Arroz 
parbolizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

2,35
PCT.

R$ 2,45
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Rosa Branca
Pacote c/ 1kg

1,79
PCT.

R$

2,19
PCT.

R$

Massa com 
ovos m&k
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

3,39
UNID.

R$

Atum ralado Aro
Unidade c/ 120g

Creme de leite 
TP Nilza
Unidade c/ 200g

1,59
UNID.

R$ 2,89
EMB.

R$

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

9,78

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

Jerked beef ponta 
de agulha 2000
Embalagem c/ 500g

Kit shampoo e 
condicionador 
Novex 
Kit c/ shampoo 
e condicionador, 
diversos tipos

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

Isotônico 
Gatorade
Diversos 
sabores, 
garrafa c/ 
500ml

Vodka Bolvana
Garrafa c/ 965ml

9,49
EMB.

R$

3,45
GARRAFA

R$ 7,99
GARRAFA

R$

16,99
EMB.

R$ 33,90
PCT.

R$ 41,90
UNID.

R$

10,99
UNID.

R$

13,90
EMB.

R$

22,90
PCT.

R$ 23,90
PCT.

R$

Jerked beef ponta 
de agulha 2000
Embalagem c/ 1 kg

Linguiça 
calabresa 
Tony
Pacote c/ 
2kg 

Salsicha Hot 
Dog Rezende 
Pacote c/ 5kg  

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

Queijo parmesão 
ralado Oriente
Pacote c/ 1kg

Queijo do reino 
Piracanjuba 
Unidade c/ 1kg 

6,49
UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO Flocão 
Nordestino
Pacote c/ 500g

0,95
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,49
PCT.

R$ 3,55
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

57,90
PCT.

R$

Farinha de trigo 
T1 Predileta
Pacote c/ 25kg

0,99
UNID.

R$

Molho de 
tomate Maratá 
Unidade c/ 340g

Sardinha Gomes da Costa
Unidade c/ 84g

Batata 
pré-frita Fritei
Pacote c/ 500g

Bombom sortidos Hits 
Unidade c/ 200g 

2,75
UNID.

R$ 8,99
PCT.

R$ 5,79
UNID.

R$

279,90
UNID.

R$

0,85
UNID.

R$

Água sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 1,99

UNID.

R$

Copo de chopp 
Munich 7109
Unidade p/ 200ml 

2,99
UNID.

R$ 4,89
UNID.

R$

Vassoura 
Phenix Santa 
Maria

11,59
EMB.

R$ 74,90
UNID.

R$

Fita adesiva 3M
Marrom ou transparente, 
embalagem c/ 4 
unidades c/ 4,5cmx45m

Ventilador 
Mondial NV15
30cm, 220V

79,90
PCT.

R$

Ração Clubber
Diversos sabores, 
pacote c/ 25kg

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

Pneu Direction Touring
175/70 R14 88T179,90

UNID.

R$

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

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Todas as 
Lâmpadas Galaxy

Oferta válida para produtos de mesmo tipo, marca ou embalagem.

25kg

17,99
CADA 

PARCELA

R$

10x 27,99
CADA 

PARCELA

R$

10x
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 5 de dezembro de 2019 a 12 de dezembro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 4 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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,65
UNID.

R$0,59
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

ALFACE CRESPA, LISA OU AMERICANA Unidade

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 8/12/2019OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 8/12/2019OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 12/12/2019OFERTAS DE DIAS08

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/12/2019 A 8/12/2019OFERTAS DE DIAS04

040404 0804 08

ALFACE CRESPA, CEBOLINHA 

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Limão Taiti
Granel

Melancia
Granel Manga Haden

Granel

1,69
KG

R$ 3,49
KG

R$

1,09
KG

R$ 1,29
KG

R$ 1,49
KG

R$

1,69
KG

R$

Chuchu
Granel

Cenoura
Granel

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

2,65
LATA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

2,95
UNID.

R$

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Leite em pó 
Itambé 
Pacote c/ 200g

3,89
PCT.

R$

Achocolatado em 
pó Nescau 2.0
Unidade c/ 400g

6,35
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

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

Amaciante 
concentrado Downy 
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 1,5L

17,99
UNID.

R$

11,79
KG

R$ 48,90
PCT.

R$

Frango a 
passarinho 
temperado 
e congelado 
Sadia
Pacote c/ 1kg

9,98
PCT.

R$

Bisteca suína 
congelada 
Frimesa
Peça

Linguiça de 
frango congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Lanche 
Peperi 
Peça

7,99
KG

R$

Queijo mussarela Biana
Peça

18,49
KG

R$ 15,89
PCT.

R$

11,89
GARRAFA

R$

19,90
UNID.

R$ 16,89
RESMA

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Refrigerante 
Kuat guaraná
Garrafa c/ 2L

Suco integral 
de uva OQ
Garrafa c/ 1L

Lava roupa Aro
Unidade c/ 5L

Papel A4 
Aro
Resma c/ 
500 folhas

4,09
GARRAFA

R$ 1,89
LATA

R$

Cerveja Skol 
Puro Malte
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

Arroz 
parbolizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

2,35
PCT.

R$ 2,45
PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Rosa Branca
Pacote c/ 1kg

1,79
PCT.

R$

2,19
PCT.

R$

Massa com 
ovos m&k
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

3,39
UNID.

R$

Atum ralado Aro
Unidade c/ 120g

Creme de leite 
TP Nilza
Unidade c/ 200g

1,59
UNID.

R$ 2,89
EMB.

R$

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

9,78

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

Jerked beef ponta 
de agulha 2000
Embalagem c/ 500g

Kit shampoo e 
condicionador 
Novex 
Kit c/ shampoo 
e condicionador, 
diversos tipos

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

Isotônico 
Gatorade
Diversos 
sabores, 
garrafa c/ 
500ml

Vodka Bolvana
Garrafa c/ 965ml

9,49
EMB.

R$

3,45
GARRAFA

R$ 7,99
GARRAFA

R$

16,99
EMB.

R$ 33,90
PCT.

R$ 41,90
UNID.

R$

10,99
UNID.

R$

13,90
EMB.

R$

22,90
PCT.

R$ 23,90
PCT.

R$

Jerked beef ponta 
de agulha 2000
Embalagem c/ 1 kg

Linguiça 
calabresa 
Tony
Pacote c/ 
2kg 

Salsicha Hot 
Dog Rezende 
Pacote c/ 5kg  

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

Queijo parmesão 
ralado Oriente
Pacote c/ 1kg

Queijo do reino 
Piracanjuba 
Unidade c/ 1kg 

6,49
UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO Flocão 
Nordestino
Pacote c/ 500g

0,95
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,49
PCT.

R$

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

3,49
PCT.

R$ 3,55
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

57,90
PCT.

R$

Farinha de trigo 
T1 Predileta
Pacote c/ 25kg

0,99
UNID.

R$

Molho de 
tomate Maratá 
Unidade c/ 340g

Sardinha Gomes da Costa
Unidade c/ 84g

Batata 
pré-frita Fritei
Pacote c/ 500g

Bombom sortidos Hits 
Unidade c/ 200g 

2,75
UNID.

R$ 8,99
PCT.

R$ 5,79
UNID.

R$

279,90
UNID.

R$

0,85
UNID.

R$

Água sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 1,99

UNID.

R$

Copo de chopp 
Munich 7109
Unidade p/ 200ml 

2,99
UNID.

R$ 4,89
UNID.

R$

Vassoura 
Phenix Santa 
Maria

11,59
EMB.

R$ 74,90
UNID.

R$

Fita adesiva 3M
Marrom ou transparente, 
embalagem c/ 4 
unidades c/ 4,5cmx45m

Ventilador 
Mondial NV15
30cm, 220V

79,90
PCT.

R$

Ração Clubber
Diversos sabores, 
pacote c/ 25kg

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

Pneu Direction Touring
175/70 R14 88T179,90

UNID.

R$

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

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU 
VEÍCULO REGULARMENTE

Todas as 
Lâmpadas Galaxy

Oferta válida para produtos de mesmo tipo, marca ou embalagem.

25kg

17,99
CADA 

PARCELA

R$

10x 27,99
CADA 

PARCELA

R$

10x
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

A regulamentação do uso de 
medicamentos à base de maconha 
no Brasil pode até ter adeptos 
no Congresso, que atuaram nos 
bastidores para que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovasse esta semana 
o uso do remédio à base de can-
nabis importado no País. Mas daí 
a aumentar o acesso de pessoas 
necessitadas a uma linha decente 
de fórmulas, permitindo o cultivo 
controlado e barateando dras-
ticamente a produção, vai uma 
grande distância. É o que explica o 
neurocientista Sidarta Gomes Ri-
beiro, vice-diretor do Instituto do 
Cérebro da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

“Há hoje três posições sobre o 
assunto: uma do Ministro Osmar 
Terra, da Cidadania, que defini-
tivamente demoniza o tema; a da 
Anvisa, que liberou na última ter-
ça-feira, por três anos, a venda de 

medicamentos importados, que são 
caros e, finalmente, a posição mais 
racional, que vê a cannabis como 
uma commoditie valiosa e tira 
proveito econômico e social dela”, 
afirma o neurocientista.

Commodities – mercadorias, 
em inglês - são produtos que fun-
cionam como matéria-prima, pro-
duzidos em escala e que podem ser 
estocados sem perda de qualidade, 
como petróleo, suco de laranja con-
gelado, boi gordo, café, soja e ouro.

Na última segunda-feira, o uso 
medicinal da cannabis foi tema 
de audiência pública, na Assem-
bleia Legislativa, proposta pela 
deputada Isolda Dantas (PT) para 
detalhar e debater a utilização de 
cannabinoides como recurso tera-
pêutico em tratamentos medici-
nais.

Para o professor Sidarta, entre 
a posição do Ministro Osmar Terra 
de manter uma produção sintética 
da cannabis medicinal e da Anvisa, 
que considera o produto bom, mas 
perigoso a ponto de limitar o THC, 

o princípio ativo mais potente da 
planta em 0,2%, “quem sai perden-
do são os milhares de pessoas que 
comprovadamente poderiam se 
beneficiar do acesso a tratamentos 
hoje proibitivos”.

Um medicamento já libera-
do pela Anvisa para a venda nas 

farmácias, o Mevatyl, indicado 
apenas para quem sofre de escle-
rose múltipla, custa por volta de 
R$ 2.500,00 para uso durante 30 
dias. Isso, porque a maioria dos pa-
cientes com prescrição médica de 
produto à base de cannabis tem de 
importar os medicamentos.

Hoje, segundo Felipe Farias, 
presidente do Instituto Recons-
truir Cannabis de Natal, há no 
Brasil 52 famílias com autoriza-
ção legal, mediante habeas corpus 
preventivo, para cultivar maconha 
para fins medicinais no Brasil, das 
quais quatro estão em Natal.

“Na Europa, em todo o lugar 
que você vai, encontrará refrige-
rantes, shampoos e outros produ-
tos à base de CBH”, lembra Farias.

Trata-se de outro princípio 
ativo da planta, uma das 113 subs-
tâncias químicas da cannabis, que 
representa 40% de seus extratos, 
mas, ao contrário do THC, não tem 
efeito alucinógeno.

Para o professor Sidarta, ao 
limitar o THC nas fórmulas me-
dicinais, o ministro Osmar Terra, 
da Cidadania, “ trata a cannabis 
como a morfina, de efeitos eficien-
tes, mas perigosa, quando tudo 
isso, desde que controlado, pode 
ser domesticado, como um animal 
doméstico que antes foi selvagem”, 
faz a analogia.

Sidarta Ribeiro, vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do RN

Regulamentação do uso medicinal da 
maconha está atrasada, diz neurocientista
Vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte , Sidarta Ribeiro afirma que o Brasil, 
ao contrário de muitas nações, tem dificuldade para enxergar a cannabis como uma commoditie valiosa para o país

Saúde

Nossa Ciência / Reprodução

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes no Rio Grande do Norte 
(DNIT-RN) anunciou nesta 
quarta-feira, 4, que vai fechar 
por dez dias os retornos sob o 
viaduto da BR-101 erguido nas 
imediações do acesso à aveni-
da Abel Cabral, em Nova Par-
namirim. A interdição estava 
prevista para começar após o 
fechamento desta edição.

Segundo o órgão, a inter-
dição é para que sejam finali-
zadas obras complementares, 
como as alças de retorno no 
sentido Natal/Parnamirim. 

O DNIT sugere que os mo-
toristas utilizem os retornos 
sob o viaduto de Neópolis e 
ou a passagem inferior da 
avenida Maria Lacerda para 
chegarem aos seus destinos. 
A interdição terá a duração de 
10 dias, a contar de ontem.

O viaduto na avenida Abel 
Cabral compõe um pacote de 
obras de mobilidade na BR-
101 entre as cidades de Natal 
e Parnamirim. O conjunto 

de intervenções está orçado 
em R$ 168 milhões. Todos os 
recursos estão assegurados 
pelo programa federal Avan-
çar – que sucedeu o Programa 

Viaduto sobre a BR-101 nas imediações do acesso à avenida Abel Cabral, ainda em obras

Mobilidade Urbana: DNIT interdita retornos do 
viaduto na avenida Abel Cabral nos dois sentidos

BR 101

José Aldenir / Agora RN

de Aceleração do Crescimento 
(PAC). O objetivo das obras na 
via é dar mais fluidez ao trân-
sito, eliminando a maioria dos 
semáforos da região.

O último equipamento a 
ser entregue pelo DNIT foi o 
viaduto sobre a BR-101 ergui-
do em frente ao Parque Aris-
tófanes Fernandes, em Parna-
mirim. Com a inauguração do 
novo viaduto, os moradores de 
Parnamirim ganharam três 
opções para cruzar a cidade 
pelo Centro.

Antes do viaduto nas ime-
diações do Parque Aristófanes 
Fernandes, o DNIT havia en-
tregado a restauração do túnel 
que dá acesso à avenida das 
Alagoas, em Neópolis. Esse 
serviço foi encerrado em feve-
reiro deste ano. Além disso, já 
foi finalizada a trincheira nas 
proximidades do acesso à ave-

nida Maria Lacerda Monte-
negro, em Nova Parnamirim, 
em setembro de 2018. Antes, 
outra trincheira (na altura do 
IFRN Parnamirim) e quatro 
outros viadutos foram conclu-
ídos – dois em Natal (em Ne-
ópolis e na altura do acesso à 
avenida Abel Cabral, em Nova 
Parnamirim) e dois em Parna-
mirim (Emaús e Cohabinal).

Além das trincheiras e dos 
viadutos, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes também vai 
instalar cinco passarelas de 
pedestres entre Natal e Par-
namirim.

A primeira passarela, de 
acordo com o órgão, será em 
Emaús, próximo ao Super 
Fácil Atacado. O projeto con-
templa também 52 abrigos de 
paradas de ônibus e a requali-
ficação das marginais.
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Remédios à base de

maconha
A Anvisa (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) aprovou 
na última terça, 3, o registro e a 
venda de remédios à base de ma-
conha para uso medicinal no Bra-
sil. Na prática, isso significa que 
medicamentos com componentes 

extraídos da Cannabis sativa – co-
mo o CBD (canabidiol) e o THC (te-
tra-hidrocanabidiol) – poderão ser 
prescritos por médicos e comprados 
por pacientes em farmácias, desde 
que apresentem receita.

Após a publicação no Diário 

Oficial da União, a norma tem pra-
zo de 90 dias para entrar em vigor. 
Trata-se de uma decisão que ainda 
não é definitiva: após 3 anos, a li-
beração será reavaliada. Listamos 
abaixo alguns pontos para enten-
der o que a medida representa.

Anvisa aprovou registro e venda de medicações 
feitas com cannabis, mas restrição ao cultivo, mesmo

quando voltado a abastecer produção, ainda é entrave

O QUE DE FATO MUDA
Desde 2014, é possível que 

pacientes façam uso de remédios 
como óleos à base de canabidiol. 

Uma vez que não há venda no 
país, no entanto, não adianta 

apenas que o médico prescreva o 
tratamento: é necessário pedir à 
Anvisa o direito a importar esses 

produtos – o que encarece o uso e 
dificulta o acesso.

A Anvisa já recebeu, desde 
2015, 14 mil pedidos para 

importação de remédios à base de 
maconha. Só em 2019, foram 5.321 

solicitações.
Há um único medicamento 

à base de cannabis cuja venda é 
autorizada no Brasil: o Mevatyl, 
vendido a R$ 2.800 o frasco. A 

ideia é que, com a possibilidade 
de produção nacional e registro de 
novos remédios, essa alternativa de 
tratamento ganhe popularidade – o 

que significa um número maior 
de farmacêuticas investindo em 
pesquisa e produção. Projeções 
mais entusiastas estimam que as 
novas regras podem representar 

um aumento de R$ 4,7 bilhões no 
faturamento do setor.

QUEM SERÁ BENEFICIADO
A motivação principal para a 

aprovação de remédios à base 
de maconha são pesquisas que 

apontam para bons resultados no 
tratamento de algumas doenças. 
Há registros clínicos de que tratar 

pacientes com medicamentos 
feitos de cannabis atenuou 

sintomas de distúrbios como 
epilepsia, dores crônicas, Parkinson, 

Alzheimer e, segundo testes 
preliminares, autismo.

COMO SERÁ A VENDA
Segundo a decisão, 

remédios do tipo precisarão 
ser chamados de “produtos 
à base de cannabis”, uma 
categoria especial – não 

sendo incluídos, a princípio, 
na classe de medicamentos. 

O órgão argumenta 
que a escolha se justifica 

por falta de “segurança 
científica”: empresas ainda 

precisam testar a substância 
em mais estudos que 

comprovem sua eficácia e 
segurança.

O texto da resolução 
determina que os remédios 

podem ter forma de 
comprimidos, líquidos 

ou soluções oleosas, seja 
para ser uso oral e nasal. 

Embalagens deverão levar 
uma tarja preta e não podem 

conter termos alternativos, 
como “suplemento” e 

“fitoterápico”, por exemplo. 
Além disso, farmácias de 

manipulação não poderão 
comercializar produtos à 
base de cannabis, que só 

podem ser vendidos por um 
farmacêutico.

Os medicamentos à 
base da planta devem ter 
concentração de até 0,2% 

de THC – composto químico 
que garante a sensação 

anestésica/alucinógena e 
que causa dependência. 

Dosagens com concentração 
maior que 0,2% de THC 
só poderão ser dadas a 

pacientes em estado terminal, 
ou que não tiveram melhora 
com nenhuma outra forma 
de terapia. Concentrações 

acima desse valor precisarão, 
também, levar no rótulo a 

indicação de que o uso “pode 
causar dependência física e 

psíquica”.

PRODUÇÃO SEGUE PROIBIDA
Na mesma sessão que decidiu 

pela liberação dos medicamentos, 
o órgão optou por manter a 
proibição do plantio com fins 

medicinais no país. Isso significa 
que, a rigor, insumos para 

produção de medicamentos feitos 
de cannabis vão continuar sendo 

importados.
Ou seja: farmacêuticas podem 

fabricar no Brasil, mas não poderão 
manter plantações da cannabis 
para fins de pesquisa ou para 

abastecer sua produção. Ou seja, 
apesar da liberdade para o registro 

de novos produtos em território 
nacional, marcas continuarão 

precisando importar a matéria-
prima semielaborada (nada da 

planta in natura) de países onde o 
cultivo é legalizado. Os custos para 

quem compra, então, tendem a 
permanecer altos.
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CROSSOVER
Nesta sexta-feira, a Re-

cord vai promover uma ação 
de crossover para divulgar a 
estreia da novela “Amor Sem 
Igual”.

Crossover é uma técnica 
que permite misturar perso-
nagens de núcleos diversos 
interagindo entre eles

Formato do “Big Brother Brasil 20”
ainda é um grande mistério na Globo

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A respeito do próximo “BBB” 

na Globo, o sentimento é de que 
tudo pode acontecer. Isso porque 
o projeto ou parte dele acabou 
sendo exposto por alguns youtu-
bers que foram convidados e não 
aceitaram o convite.

Carlinhos Maia confirmou 
para Leo Dias que não pode 
atender o chamado para inte-
grar o elenco e sugeriu então 
a contratação do seu marido, 
Lucas Guimaraes. Felipe Cas-

tanhari, por sua vez, alegou que 
não poderia abandonar um tra-
balho em desenvolvimento para 
a Netflix. Quanto a Felipe Neto, 
não houve convite para ele.

O fato é que a Globo consul-
tou diversos profissionais com 
grande engajamento nas redes 
sociais e muitos certamente se 
colocaram à disposição do reali-
ty de confinamento. Mas, até o 
momento não se sabe como seria 
a atuação desses youtubers. Se 

eles entrariam de fato na casa 
do “BBB” ou fariam algo parale-
lo. Uma fonte diz que “Não”.

Porém, como tudo, em torno 
dos preparativos, fica na cabe-
ça do Boninho, recomenda-se 
aguardar os próximos capítu-
los. O “Big Brother Brasil 20”, 
comemorativo, ficará no ar de 
21 de janeiro a 23 de abril. Se a 
ideia não caiu, a chamada “Casa 
50/50” será uma de suas princi-
pais atrações.    

PROGRAMAÇÃO
A Record montou um dois 

tempos para o “Cidade Aler-
ta”, em suas edições de sábado, 
e já a partir deste próximo.

O programa irá ao ar das 
17h às 19h45 e voltará depois 
do “Jornal da Record”, das 
20h30 até 22h15.

MUITO CLARO
Hoje, percebe-se, além do 

que sempre representou, o “Ci-
dade Alerta” transformou-se 
em um produto indispensável 
na programação da Record.

Alavanca de audiência.

EXPECTATIVA
E com a mudança do “Jor-

nal da Record”, SBT, Band, 
Rede TV! e Record passaram 
a concorrer diretamente. Só 
o “JN” vai continuar voando 
sozinho.

Todas, com telejornais, ao 
mesmo tempo no ar. Resta 
acompanhar qual terá mais a 
perder.

2019
O SBT já tem programado, 

para o próximo dia 30, a exi-
bição de uma retrospectiva do 
“Conexão Repórter”.

É já uma tradição. Momen-
tos e imagens que marcaram o 
ano.

BANCADA
A propósito do “Jornal da 

Band”, Carol Nogueira está e 
continuará até o final do mês 
dividindo a bancada com Edu-
ardo Oinegue.

A titular, Lana Canepa, só 
retornará no plantão do Ano 
novo.

FALA BAIXO
Parece, mas por enquan-

to só parece, que desta vez 
Silvio Santos decidiu esque-
cer o “Alarma TV” definitiva-
mente.

Pelo menos nas últimas 
48h, ninguém, no SBT, rece-
beu qualquer orientação para 
colocar o programa no ar.

n A volta da Mara ao 
“Fofocalizando” agora é 
definitiva...

n ... Ordem do dono Silvio 
Santos...

n ... Silvio Santos que ainda 
não tem novas gravações do 
seu programa marcadas...

n ... Mas que passa muito 
bem, obrigado. A rouquidão 
dos últimos dias desapare-
ceu...

n ... Aliás, o que é atestado 
pelas inúmeras pessoas do 
SBT que receberem ordens 
dele nesses últimos dias.

n O “Fábrica de Casamento”, 
ainda do SBT, volta a gravar 
a sua nova temporada entre 
janeiro e fevereiro...

n ... Por aí se explica a saída 
de Chris Flores do “Fofocali-
zando” durante o período...

n ... E a festa de fim de ano 
dos funcionários do SBT foi 
confirmada para o próximo 
dia 13.

n No “Famílias Frente a 
Frente” desta sexta-feira, 
Thiago Abravanel vai rece-
ber Ronnie Von, Palmirinha, 
Roque e Irmãs Galvão.

Bate-Rebate

MC Kekel, 
Jottapê e 

Nicole Bahls  
são os con-
vidados de 
“Uma Vila 

de Novela”, 
do Carlinhos 
Maia, a par-
tir de segun-

da-feira no 
Multishow.

Divulgação)

ESTRELAS
No capítulo desta quinta-feira, em “Amor de Mãe”, vai acon-

tecer o primeiro encontro das três protagonistas, Lurdes (Regina 
Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo). 

Thelma vai atrás de Vitória para tirar satisfações sobre a 
sabotagem sofrida no restaurante. É só nesse momento que ela 
descobre que Lurdes trabalha para a advogada e tem início um 
“barraco”.

CCXP 19
O autor Emanuel Ja-

cobina, titular da atual 
“Malhação”, participa da 
CCXP (evento de cultura 
pop) nesta quinta-feira 
em São Paulo.

Ele fará parte de um 
painel chamado “Re-
trospectiva Malhação 25 
Anos” ao lado de atores 
que já trabalharam no 
programa, como An-
dré Marques, Fernan-
da Rodrigues e Sophia 
Abrahão.

 POIS BEM
Dois atores do elenco de “Amor 

Sem Igual”, Dani Moreno e Thiago 
Rodrigues, entrarão no reality “A 
Fazenda” para ajudar os peões no 
trato dos animais.

Logo em seguida, irão tomar 
café com os participantes e confe-
rir um promo da novela. A ação 
também vai ao ar no dia de hoje.

C´est fini
Na Record, a possibilidade 
de lançar um novo programa 
no fim de noite voltou a ser 
discutida.

Entre votos contra e a favor, há 
um empate técnico. Aliás, esta 
é uma questão que há muito 
tempo, desde a saída do Fábio 
Porchat, sempre entra em 
questão.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!



A partir de segunda-feira, 9, a 
Rua Dr. Mário Negócio ganhará 
uma faixa semi-exclusiva de ônibus 
no trecho entre a Rua Presidente 
Leão Veloso (Av. 5) até a Av. Feli-
zardo Moura, a qual funcionará nos 
horários das 16h às 20h de segun-
da a sexta-feira. A informação é da 
Prefeitura do Natal, por meio da 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU).

 De acordo com o órgão, a Rua 
Dr. Mário Negócio recebe mais de 15 
mil veículos por dia e a faixa semi-
-exclusiva vai beneficiar os usuários 
das 14 linhas de ônibus que circu-
lam na região, às quais perdem cer-
ca de 40 minutos na travessia nesse 
trecho no horário de pico. “Fora do 
horário de pico, os ônibus levam em 
torno de dez minutos. Ou seja, o 
tempo mais que dobra entre as 16h 
e 20h”, informa Clodoaldo Cabral, 
secretário adjunto de Transporte.

A implantação da nova faixa 
semi-exclusiva foi possível devido à 
redistribuição dos espaços entre as 
faixas, o que permitiu a adição de 
uma quarta faixa na Rua Dr. Má-
rio Negócio. “Identificamos que as 
faixas eram largas o suficiente para 
que, sendo redimensionadas, acres-
centar mais uma faixa ao sentido 
Viaduto da Urbana e otimizar a uti-
lização do espaço viário. Com isso, o 

total de faixas passou de duas para 
três no sentido Urbana e ainda per-
manecerá com o contrafluxo para 
ônibus no sentido Alecrim”, ressalta 
Walter Pedro da Silva, secretário 
adjunto de Trânsito.

 A faixa semi-exclusiva da Rua 
Dr. Mário Negócio funcionará das 
16h às 20h de segunda a sexta-fei-
ra. Durante o período, é proibida 
a circulação dos demais veículos, 
exceto para acesso a lotes lindeiros 
e as ruas transversais, assim como 
o estacionamento. Nos demais ho-
rários, o uso é livre, inclusive para 
estacionamento. Em caso de dúvi-
das, os usuários e motoristas podem 
ligar para o Alô STTU – no telefone 
156 – ou perguntar pelo Twitter 
oficial, o @156Natal.
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As empresas petrolíferas que 
exploram campos de petróleo e gás 
no Brasil poderão custear estudos 
para estimar o total de óleo derra-
mado ao longo da costa brasileira. 
Obrigadas, por contrato, a aplicar 
recursos em pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação (PD&I), as com-
panhias devem ter que investir, 
só este ano, cerca de R$ 2 bilhões 
em estudos. A Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) sugere que parte 
desta quantia seja utilizada para 
custear os grupos de trabalho que 
reúnem pesquisadores convidados 
pelo Grupo de Acompanhamento e 
Avaliação (GAA), que coordena, no 
âmbito federal, as ações de acom-
panhamento da situação do óleo no 
litoral.

A aplicação dos recursos da 
cláusula de PD&I – presente nos 

contratos de exploração e produ-
ção de petróleo e gás natural – é 
fiscalizada pela agência reguladora 
vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia. Os cerca de R$ 2 bilhões 
estimados para este ano equivalem 
à cerca de 40% de todo o orçamento 
do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações 
para este ano, que é de R$ 5,09 
bilhões. Desse total, até o início 
de dezembro, cerca de R$ 4,697 
bilhões estavam disponíveis para 
empenho.

CLÁUSULA OBRIGATÓRIA
Desde a chamada Rodada Zero, 

em 1998, os contratos que a ANP 
assina com as empresas ou consór-
cios vencedores dos leilões de blo-
cos exploratórios de petróleo e gás 
contêm cláusulas estabelecendo a 

obrigação das concessionárias des-
tinarem um percentual da receita 
bruta da produção para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação do se-
tor, segundo condições específicas 

de cada modalidade de contrato. 
Entre 1998 e o segundo trimestre 
deste ano, as empresas petrolí-
feras foram obrigadas a investir 
R$ 16,346 bilhões em projetos de 

PD&I. A empresa que mais alocou 
recursos foi a Petrobras.

Para o diretor da ANP, Feli-
pe Kury, os recursos obrigatórios 
ainda não destinados, bem como 
os futuros, podem beneficiar os 
grupos de trabalho organizados 
pelo Grupo de Acompanhamento e 
Avaliação (GAA) – formado por re-
presentantes da Marinha, do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e da própria ANP. Pelas 
regras, esses recursos devem ser 
executados por empresas petrolí-
feras, companhias brasileiras ou 
instituições credenciadas.

Sete grupos de trabalho foram 
criados no âmbito do GAA para 
integrar os pesquisadores e institu-
tos científicos que atuam nas regi-
ões poluídas pelo produto. 

Recursos devem ser executados por petrolíferas, companhias ou instituições credenciadas

Agência Nacional sugere que petrolíferas 
financiem estudos sobre manchas de óleo
Obrigadas a aplicar recursos em pesquisa, companhias devem ter que investir, só este ano, cerca de R$ 2 bilhões em estudos. 
ANP sugere que parte desta quantia seja utilizada para custear ações de acompanhamento da situação do óleo no litoral

Crise do óleo

Petrobras / Divulgação

Mário Negócio ganha nova faixa 
semiexclusiva na segunda-feira

Ônibus

Rua Doutor Mário Negócio, no Alecrim
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O Brasil é o país mais 
afetado por ligações telefôni-
cas classificadas como spam, 
segundo levantamento do 
aplicativo de identificação 
de chamadas Truecaller. 
O serviço identificou uma 
média de 45,6 chamadas 
recebidas mensalmente por 
usuário no país, um aumen-
to de 21,6% em relação a 
2018. Quase metade (48%) 
tem origem em contatos de 
operadoras de telefonia ofe-
recendo promoções e trocas 
de plano.

Os brasileiros também 
figuram em quarto lugar no 
ranking que mede o spam 
por SMS. Os dados são re-
ferentes a 116 bilhões de 
chamadas e 8,6 bilhões de 
mensagens coletadas entre 
janeiro e outubro de 2019.

O relatório aponta que o 
spam provocado por opera-
doras de telefonia cresceu 
16 pontos percentuais em 
um ano, mas não supera o 
aumento no número de gol-
pes por telefone: em apenas 
dois anos, as fraudes au-
mentaram de 1% para 26% 
entre todas as chamadas de 
spam no país. Os casos mais 
comuns envolvem ligações 
de números estrangeiros pa-
ra forçar a vítima a ligar de 
volta a pagar uma alta taxa 
na fatura, além do famoso 
golpe do falso sequestro.

Os setores de telemarke-
ting e finanças (bancos, em-
préstimos e cartões) também 
respondem por uma parcela 
expressiva das ligações con-
sideradas spam no Brasil: 
do total, 26% é proveniente 
de empresas que atuam em 
uma dessas áreas.

Na liderança desde 2018, 
o Brasil se mantém afasta-
do dos demais países anali-
sados. O segundo colocado 
Peru registra média de 30,9 
ligações por pessoa mensal-
mente, 33% a menos que 
na realidade brasileira. Em 
terceiro aparece a Indoné-
sia, que percebeu o aumento 
mais substancial. 

Brasil lidera 
ranking mundial 
do spam por 
ligação telefônica

Chamada indesejada

48% é de operadoras de telefonia

Reprodução

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO
FEDERAÇÃO POTIGUAR DE JIU-JITSU

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Federação Potiguar de 
jiu-jitsu a comparecerem no dia 12 de dezembro de 2019, às 20 horas, à Rua Coronel José 
Guimarães, 299, no bairro de Lagoa Nova, Natal-RN, para participarem da mesma, na qualidade 
de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos 
os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

Natal, 05 de novembro de 2019

Pela Comissão Organizadora,

Gustavo Henrique Craveiro Costa, Cláudio Custódio e Thiago Ramalho

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

Cerâmica Bom Jesus LTDA do CNPJ: 08.519.861/0001-92, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplificada – RLS, para operação das atividades de cerâmica vermelha, 
localizado em Sítio Ermo, S/Nº, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

Jonecleide Dantas Bezerra
Sócia/Proprietária

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

EDICLÉIA PEREIRA DE CASTRO DANTAS – ME do CNPJ: 05.582.716/0001-68, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS, para operação 
das atividades de cerâmica vermelha, localizado na Fazenda Rajada, Zona rural, situada no 
município de Carnaúba dos Dantas- RN.

EDICLÉIA PEREIRA DE CASTRO DANTAS
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

J M SANTOS ARRUDA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 19.360.586/0001-23, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de INDÚSTRIA 
(Beneficiamento de Cal), localizada no Sítio Bonito, nº 28, Zona Rural, Governador Dix-Sept 
Rosado - RN

JACO JOÃO DE SOUZA
Requerente/Procurador

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

FERREIRA & GUIMARÃES, CNPJ: 20.494.301/0001-26, torna público que recebeu ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Simplificada -LS nº 2016-100298/TEC/LS-0189 para fabricação de artefatos cerâmicos para 
uso na construção civil, localizado na Rua Décima Terceira, nº 04, Zona Rural, São Gonçalo do 
Amarante/RN

FERREIRA & GUIMARÃES 
Requerente/Proprietário

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

GUIMARÃES E FERREIRA LTDA, CNPJ: 10.539.285/0001-97, torna público que recebeu ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Simplificada -LS nº 2011-050439/TEC/LS-0462 para indústria cerâmica para 
produção de telhas, tijolos e lajotas, localizada no Sitio Maracajá, s/nº, Zona Rural, Itajá/RN

GUIMARÃES E FERREIRA LTDA 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

AGROPECUARIA VACARO EIRELI  CNPJ nº. 31.396.110/0001-48 torna público que requereu 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de  Operação – LRO pra a atividade de Agricultura Irrigada. Localizado 
no Sitio Olho D’agua, S/N, Zona Rural, Felipe Guerra/RN.

CARUTI HEIDRICH VACARO
Sócio (a) Gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES VIEIRA EPP, CNPJ/MF n° 30.249.140/0001-69, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, com prazo de validade até 25/11/2025,em 
favor De uma Revenda de Combustíveis Líquidos, com capacidade de armazenamento de 60m³, 
localizada na Rua Major Nazário, nº 07, -  Centro– Major Sales/RN.

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES VIEIRA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

COMPLEXO EÓLICO SERRA DO FEITICEIRO, 00.093.977/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Instalação para o Complexo Eólico Serra do Feiticeiro (Parque Eólico 
Camboas I, Camboas II e Camboas III), localizado na zona rural do município de Lajes/RN.

Jorge Lima
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ML DA C FERNANDES EIRELI, CNPJ: 08.991.511/0001-24, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, nº 2019-133588/TEC/RLO-0104, com validade até 
02/05/2025, para extração mineral de granito com beneficiamento, localizado na Fazenda 
Tanques, s/n, Zona Rural. Assú/RN, CEP: 59.650-000. 

  
MÍRIAM LOPES DA COSTA FERNANDES 

Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

POTIGUAR AVICULTURA EIRELI CNPJ: 29.221.048/0001-01, torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE-IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, de um empreendimento 
de Avicultura, localizado no Município de Nísia Floresta/RN

SEBASTIAO PEREIRA COSTA
PROPRIETÁRIO

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -RLS

GUIMARÃES E FERREIRA LTDA, CNPJ: 10.539.285/0001-97, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação Licença de Simplificada -LS para indústria cerâmica para produção 
de telhas, tijolos e lajotas, localizada no Sitio Maracajá, s/nº, Zona Rural, Itajá/RN

GUIMARÃES E FERREIRA LTDA 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

LUIZA MARILAC MATOS NEVES SILVEIRA 45520488304 – ME, (12.863.099/0001-34), torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a atividade de extração de areia, 
localizada na zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado – RN. 

Luiza Marilac Matos Neves Silveira
Representante Legal

EDITAL DE LEILÃO
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Bloco B, sala 
503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, torna público aos interessados que venderá, através do 
Sr. Marcus Dantas Nepomuceno, Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do RN sob 
o nº 059/94, estabelecido com escritório na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-265, 
em primeiro leilão, no dia 09 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, e em segundo leilão, no dia 12 de 
dezembro de 2019, às 10:00 horas, ambos na sede do escritório Gadelha Sociedade de Advogados, 
situado na Rua Doutor Manoel Dantas, 422, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.012-270, os imóveis abaixo 
listados, obedecidas às condições de pagamento e regras, conforme estabelecido na Cláusula 14 dos 
contratos firmados pelos devedores. O roteiro com as exigências e condições completos deste Edi-
tal estão disponíveis no escritório do Leiloeiro situado na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 
59.020-265, telefone: 84 3081-6567/99982-7483 ou no site www.mnleilao.com.br. O Leiloeiro estará apto 
a esclarecer ou complementar as informações relativas aos imóveis constantes do catálogo, contendo as 
Condições Completas deste Leilão, do Edital e no decorrer do leilão. O Arrematante não poderá alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação do imóvel adquirido e ficará 
responsável por quaisquer débitos e impostos, que forem apurados após a data da arrematação. 
Descrição dos Imóveis: Lotes de terrenos próprios, integrantes do Condomínio Residencial Cen-
tral Park 2, situados no município de Parnamirim/RN, no bairro Parque das Nações, conforme 
descrição dos lotes abaixo

Natal/RN, 02 de dezembro de 2019.

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CREDORA – Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Renata Aguiar de Medeiros Pires, Juiz(a) de Direito Auxiliar da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0821695-55.2015.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: CIRNE PNEUS 
COMERCIO E SERVICOS LTDA contra EXECUTADO: SOUZA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME, sendo 
determinada a CITAÇÃO de SOUZA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME CNPJ: 08.769.781/0001-95 -, para que: 1) 
no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$#{processoTrfHome.instance.valorCausaStr}, acrescido 
de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento 
integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o 
tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado 
legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, 
e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 
257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi 

Natal, 22 de outubro de 2 0 1 9  
. 

Renata Aguiar de Medeiros Pires - Juíza de Direito 
 

 
Processo : 0821695 - 55 .2015 .8.20. 5001  EXEQUENTE: CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA EXECUTADO: 

SOUZA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME 

  
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo 
Licitatório Nº. 095/2019, com o objetivo de SERVIÇO DE DOSIMETRIA (DOSÍMETROS 
TERMULOMINESCENTE), COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 
18/12/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
04/12/2019. Pregoeiro/PMM.
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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 receber uma grana extra, ou 
elogios, por realizar uma tarefa que 
não goste. Bom astral para comprar ou 
vender artigos ligados à sua profissão. 
Evite idealizar o par ideal e se abra 
para um amor real.

Organize sua rotina para ter um tempo 
para você. Evite discutir com vizinhos. 
A saúde vai bem, mas não esqueça 
dos seus exames de sempre. Pode 
se encantar por alguém fazendo uma 
tarefa cotidiana. 

Os bons resultados virão, mas nada 
cai do céu, dedique-se! Pode ter 
decepções com amigos, mas logo as 
coisas se resolvem. Controle seus 
gastos. Interesses em comum podem 
te aproximar de alguém.

Preste atenção nas suas tarefas, pois 
há chances de se distrair facilmente. 
Se alguém lhe pedir conselhos, ouça 
e tente ajudar da melhor forma. 
Poderá se surpreender com algum 
gesto de amor do par.

Hoje renderá mais se trabalhar só, 
sem tumulto. Conseguirá lidar bem 
com problemas e aconselhar alguém 
quem te peça. Seu amor pode estar 
precisando da sua ajuda, perceba, 
converse e, claro, ajude.

Ideias e planos tomarão conta da sua 
cabeça, mas controle a impaciência. 
Finanças em alta, mas evite gastar 
com besteiras. Poderá trocar 
confidências com o(a) parceiro(a).

Confie em sua intuição e apresente 
suas ideias no trabalho. Estão 
favorecidas as profissões liberais e 
serviços autônomos. Bom astral na 
paquera, que poderá evoluir para um 
compromisso mais sério.

Evite ficar sobrecarregado(a), divida 
parte de suas atribuições. Com o tempo 
que sobrar, planeje seu futuro. A sorte 
está abrindo caminhos para uma nova 
paixão, ou mesmo ganhar em disputas 
e jogos.

Urano sinaliza reviravoltas, e está 
passando pelo setor do trabalho, 
em harmonia com Júpiter, que traz 
expansão. Use a ocasião para buscar 
novidades. A dois, os astros indicam 
atividades rotineiras.

Chegou o momento de iniciar novos 
projetos e trazer os sonhos para 
a realidade. Acredite em você. 
Informações preciosas poderão 
gerar lucro. 

Trabalho em equipe favorecido. Tem 
chance de receber notícias boas, 
presentes ou um dinheiro inesperado, 
algo positivo deve chegar. Sair com 
amigos é uma boa. A paquera pode dar 
bons resultados.

Excelente período para clarear o que 
precisa ser mudado no trabalho. Poderá 
refletir sobre o que gosta de fazer, e 
dar o primeiro passo em direção à 
realização. 

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

Sandro é atingido ao proteger Lurdes. Danilo explica a Thelma que precisa aprender a ter autonomia. 
Vicente assedia Betina, e Magno o enfrenta. Álvaro vai ao restaurante de Thelma e faz uma proposta 
a Vicente. Vitória afirma que ajudará Lurdes a libertar Sandro. Camila e Érica temem pela segurança 
de Lurdes. Lurdes visita Sandro no hospital da polícia e vê Marconi. Lurdes confronta Marconi. Álvaro 
arma com Belizário e Vicente contra o restaurante de Thelma, e Amanda registra. Amanda nega o 
pedido de Thelma para convencer Danilo a voltar para o restaurante. Danilo sai de casa. 

AMOR DE MÃE

Alfredo leva o carro de Adelaide até a oficina de Osório. Inês consegue uma carona até o porto. 
João descobre a fuga de Inês. Osório muda de ideia e resolve contratar Alfredo. Animada, 
Adelaide conta sobre Alfredo para Emília, que fica contrariada. Justina destrói sua boneca e 
todos se preocupam. Alfredo comemora seu emprego com Afonso. Julinho começa a trabalhar 
com Almeida. Assad gosta de ver a cumplicidade entre Soraia e Karine. Lili se entristece ao 
saber que Julinho saiu com Soraia. Isabel discute com Clotilde. 

ÉRAMOS SEIS

Marcos e Paloma fazem as pazes. Mário volta para o Rio de Janeiro e revela a todos que 
é pai do filho de Nana. Diogo tenta se desculpar com Nana por não ter revelado que era 
estéril. Diogo pega o manuscrito do livro de Eric. Gisele fica assustada com as ameaças 
de Diogo. Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de 
Waguinho enquanto Jandira está fora do Rio. 

Após a confusão na casa de Claudia, Fernanda chega na padaria furiosa. Guilherme e Raquel 
recebem uma mensagem anônima os convidando para uma festa secreta na escola. Luigi 
deixa Eric escondido na sede do Clubinho MaGaBeLo. Pendleton pede para Poliana evitar 
falar sobre Lorenzo em sua casa. João conta para Marcelo que seu pai esteve em sua casa, e 
o professor quer marcar uma conversa. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Escola de Música da UFRN 
recebe nos dias 18 e 19 de dezem-
bro, a partir das 19h, o Recital 
Isadora & Oriano, com a pianis-
ta Isadora Rezende. Na ocasião, 
acontece também o lançamento do 
documentário “Quando as Nuvens 
Eram Nossas”, de autoria do cine-
asta Carito Cavalcanti. Serão duas 
noites em homenagem ao pianista 
Oriano de Almeida. A entrada é 
gratuita e os ingressos podem ser 
retirados uma hora antes do início 
de cada apresentação.

O Projeto Isadora Rezende con-
ta com o patrocínio do Programa 
Djalma Maranhão e do CEI Ro-
mualdo Galvão. O homenageado 
da noite, o pianista Oriano de Al-
meida nasceu em Belém, mas veio 
ainda criança pra Natal em 1930, 
quando começou a estudar piano 
com seu tio, o maestro Waldemar 
de Almeida, e desde cedo demons-
trou sua destreza ao instrumento. 
Foi um pianista que ficou conhecido 
em todo o Brasil, tocou em alguns 
dos maiores palcos do mundo, e ga-
nhou muitos prêmios fazendo o que 
mais amava: tocar piano. Além de 
pianista, Oriano também foi com-

positor, que cantou suas memórias 
e seus afetos, em obra que reflete 
sua memória afetiva, suas alegrias 
e sua terra. Ao longo dos anos, tor-
nou-se uma figura importante no 
desenvolvimento da música e das 
atividades artísticas e culturais do 
Rio Grande do Norte. 

A jovem pianista Isadora des-
cobriu e se apaixonou pelo feito de 
Oriano quando ainda tinha 10 anos 
de idade.

A pianista iniciou na música 
através do Curso de iniciação Ar-
tística na UFRN e aos seis anos 
passou a estudar piano com a pro-
fessora Regiane Yamaguchi. Fez 
seu primeiro recital solo aos sete 
anos. Em 2015 foi convidada pelo 
Prof. Miguel Proença para se apre-
sentar no Espaço BNDES, no Rio 
de Janeiro, no concerto Jovens Ta-
lentos. Em 2016 alcançou a primei-
ra colocação em sua categoria no 
concurso Steinway-Caio Pagano, 
realizado pela USP – Ribeirão Pre-
to. Em 2019, foi solista do concerto 
“Com amor, Mozart”. Neste mesmo 
ano, foi selecionada como bolsista 
do prestigioso Festival Orford Mu-
sique, em Montreal, Canadá.

Escola de Música da UFRN recebe 
Recital Isadora & Oriano neste mês

Piano 

Além do Recital, na ocasião será lançado o 
documentário “Quando as Nuvens Eram Nossas”

Pianista Isadora passou a estudar piano com a professora Regiane Yamaguchi

Divulgação

“Quando As Nuvens Eram 
Nossas” é um documentário sobre 
o pianista Oriano de Almeida, com 
direção, roteiro e fotografia de Ca-
rito Cavalcanti (Praieira Filmes). 
O filme é um curta-metragem (23 
minutos) que traz recortes da vida 
e obra do artista, através de depoi-
mentos de pessoas relacionadas 
a ele, como o historiador Claudio 
Galvão que escreveu um livro so-
bre Oriano intitulado “O Céu Era 
o Limite”.

O documentário faz um res-
gate da memória biográfica de 
Oriano e busca transcender ao que 
está escrito em livros, valorizando 
a tradição oral, trazendo também 

muitas imagens de arquivo. 
Além do historiador Claudio 

Galvão, o filme tem ainda a parti-
cipação de Diógenes da Cunha Li-
ma (advogado, poeta e presidente 
da Academia Norte Rio-Granden-
se de Letras), Marluze Romano 
(pianista e aluna de Oriano), Luiza 
Maria Dantas (pianista e aluna de 
Oriano), Danilo Guanais (músico, 
compositor e professor da EMU-
FRN), Guilherme Rodrigues (pia-
nista e professor da EMUFRN), e 
a participação especial da jovem 
pianista Isadora Rezende que con-
duz as entrevistas. O filme tam-
bém faz um paralelo entre Oriano 
e Isadora. 

Lançamento do documentário 
“Quando as Nuvens Eram Nossas”
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O duelo desta quinta-feira com 
o Avaí é o último do Flamengo no 
Maracanã em 2019 e no Campeo-
nato Brasileiro, mas também pode 
ser o último de Gabriel à frente 
do torcedor do clube no estádio. 
Ainda com o futuro incerto para 
a próxima temporada, o atacante 
destacou que o confronto pode ser 
uma despedida.

"Vai ser especial para mim. 
Desde a primeira vez foi especial. 
Pode ser a última, a gente não 
sabe. Vou tentar aproveitar, me 
doar. Estou muito animado para 
esse jogo, espero que esteja com a 
casa lotada, como sempre. É algo 
indescritível jogar com a camisa 
do Flamengo no Maracanã. Se eu 
voltar a jogar, vou ficar muito fe-
liz também", disse, em entrevista 
coletiva, nesta quarta-feira, no 
Ninho do Urubu.

Gabriel está emprestado ao 
Flamengo até o fim do ano pela In-
ter de Milão. A diretoria do clube 

carioca afirma já ter chegado a um 
acordo verbal com o time italiano 
para adquirir o atacante, mas nem 
por isso o jogador está próximo de 
acertar a sua permanência no clu-
be para 2020. Afinal, as conversas 
do Flamengo com seus represen-
tantes ainda não levaram a um 
entendimento para a assinatura 
de um contrato entre as partes.

A avaliação é de que Gabriel 
estaria à espera da movimenta-
ção do mercado europeu, com a 
possibilidade de se transferir para 
algum dos gigantes do Velho Con-
tinente. Questionado sobre quais 
são seus planos para o próximo 
ano, o atacante preferiu descon-
versar

"Não tenho pensado nisso. Só 
tenho pensado nos últimos jogos, 
depois tem o Mundial, que vai ser 
especial para os flamenguistas To-
dos jogadores têm sonhos. Estou 
realizando um no Flamengo, tudo 
tem saído perfeito, batendo recor-

des, com títulos. Tudo está sendo 
conversado, mas não tem nada 
certo. Se for da vontade de Deus, 
que eu possa estar aqui no ano que 
vem de novo", afirmou.

Destaque do futebol brasileiro 

em 2019, com 40 gols marcados, 
Gabriel tem recebido o carinho 
de torcedores de outros clubes 
quando atua fora do Rio. Nesta 
quarta-feira, evitou se classificar 
como ídolo nacional, mas avaliou 

que pode estar contribuindo para 
que muitas crianças se tornem fla-
menguistas.

"É difícil me achar ídolo. Isso 
fica mais com vocês. Onde vou, 
sinto o carinho da criançada antes 
de entrar no campo, teve isso em 
Fortaleza. Esse do Palmeiras foi 
engraçado, porque o menino disse 
que queria um gol meu, apesar de 
ser palmeirense. São bem puros. 
Acho que tem isso por eu ser jo-
vem, por causa da comemoração, 
dos cabelo diferente, dos gols. Tem 
muita criança virando flamen-
guista por causa disso", comentou.

Campeão nacional por anteci-
pação, o Flamengo recebe o Avaí, 
nesta quinta-feira, às 20 horas, 
no Maracanã, depois encerrando 
a sua participação no Brasileirão, 
domingo, contra o Santos, na Vila 
Belmiro. Na sequência, seguirá ao 
Catar, com estreia no Mundial de 
Clubes agendada para 17 de de-
zembro.

Gabriel Barbosa foi destaque do futebol brasileiro em 2019, com 40 gols marcados

Gabriel Barbosa admite possível 
adeus: "Pode ser a última no Maracanã"
Destaque do futebol brasileiro em 2019, com 40 gols marcados, está emprestado ao Flamengo até o fim do ano pela Inter 
de Milão. Diretoria do clube carioca afirma já ter chegado a um acordo verbal com o time italiano para adquirir o atacante

Flamengo

Reprodução/Marcelo Cortes

Transferências internacionais 
renderam R$ 3 bilhões a agentes

FIFA

A Fifa divulgou nesta quarta-
-feira um relatório em que mostra 
que as transferências de jogado-
res no futebol mundial em 2019 
renderam cerca de 650 milhões 
de euros (aproximadamente R$ 
3 bilhões) a agentes que interme-
diaram essas negociações, o que 
significa um recorde.

O valor das comissões rece-
bido pelos agentes é 20% maior 
do que o que foi pago em 2018. O 
estudo aponta que das mais de 
17 mil transferências concluídas 
no futebol masculino neste ano, 
3.557 delas envolveram interme-
diários.

Em mais de 90% dos casos, 
os agentes receberam comissões 
inferiores a 1 milhão de euros (R$ 
4,6 milhões) com valores entre 10 
mil euros (R$ 46 mil) e 100 mil 
euros (R$ 466 mil) sendo o cená-
rio mais comum.

No relatório não estão incluí-
dos os valores desembolsados em 
transferências domésticas, isto 
é, quando um jogador se muda 
para um clube da mesma liga, 

Mattos garante que deixou 
legado positivo ao Palmeiras

Centroavante

Alexandre Mattos, ex-Palmeiras 

Antoine Griezmann,vendido ao Barcelona

Reprodução/Twitter

Divulgação Passados três dias de sua 
demissão do Palmeiras, Ale-
xandre Mattos quebrou o silên-
cio e se pronunciou nesta quar-
ta-feira. O ex-diretor de futebol 
fez um balanço dos quase cinco 
anos em que esteve no clube, e 
afirmou que, com ele no cargo, 
o time retomou o protagonismo 
no futebol brasileiro.

Em um comunicado divul-
gado pela sua assessoria de 
imprensa, Mattos enumera 
uma série de realizações para 
justificar que seu trabalho no 
Palmeiras foi positivo. Ele cita a 
reestruturação do departamen-
to médico, das dependências 
físicas da Academia de Futebol, 
afirma que elevou o patamar 
nas vendas de jogadores e re-
corda o aumento das receitas.

"Atingimos os maiores pa-
tamares financeiros do clube 
de todos os tempos, saindo de 
uma receita de aproximada-
mente 240 milhões de reais, em 
2014, para aproximadamente 
650 milhões de reais em 2018. 

caso, por exemplo, do francês An-
toine Griezmann, que deixou o 
Atlético de Madrid para jogar no 
Barcelona no início da temporada 
2019/2020.

Os números da Fifa mostram 
que mais de 80% de todas as co-
missões pagas nas transferências 
internacionais se concentraram 
em clubes da Itália, Inglaterra, 

Alemanha, Portugal, Espanha e 
França. A publicação acrescentou 
que os clubes portugueses se des-
tacaram por terem gastado quase 
tanto em comissões (78 milhões 
de euros, cerca de R$ 363 mi-
lhões) quanto nas transferências 
(182 milhões de euros, cerca de 
R$ 847 milhões)

O relatório anual foi publicado 
em meio à disputa com os agentes 
sobre a proposta aprovada em ou-
tubro pelo Conselho da Fifa que 
limita as comissões pagas a esses 
profissionais a partir de 2021. O 
plano faz parte de uma ampla 
reforma no sistema de transfe-
rências que a entidade máxima 
do futebol quer promover.

Tentando evitar abusos, a pro-
posta estipula um teto, de modo 
que o valor pago aos empresários 
não pode ultrapassar os seguin-
tes porcentuais: 10% do montante 
da transferência para agentes dos 
clubes vendedores, 3% do salário 
do jogador para agentes do atleta 
e 3% do salário do jogador para 
agentes dos clubes envolvidos.

Também elevamos o patamar 
das vendas, realizando a maior 
de toda a história do clube até o 
momento com o atleta Gabriel 
Jesus e outras tão importantes, 
como a de Yerry Mina, Roger 
Guedes, Keno, Vítor Hugo e 
outras mais", diz um trecho da 
nota. "Retomamos o protagonis-
mo em contratações buscando 
atletas em destaque e passamos 
a ser a primeira opção do mer-
cado para os agentes nacionais e 
internacionais", acrescenta.


