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A decisão do plenário 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de 

manter a obrigatoriedade 
de estados produtores de 
petróleo, como o Rio Grande 
do Norte, repassarem 25% 
dos royalties a que têm direito 
para todos os municípios de 
seu território, e não apenas 
aos produtores, é apenas 
mais uma má notícia para o 
governo Fátima.

A outra notícia, nada 
alvissareira, foi o novo acordo 
firmado para a divisão dos 
recursos do megaleilão de 
petróleo, marcado para 
novembro, no qual o RN deve 
perder algo como R$ 140 
milhões do que receberia, 

numa decisão saída da 
Câmara que precisa ainda da 
chancela do Senado.

Num momento em que 
o governo estadual passa 
sufoco para convencer os 
prefeitos a abrirem mão de 
25% de suas receitas de ICMS 
para favorecer o novíssimo 
Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial 
(Proedi), que tramita na 
Assembleia Legislativa sem 
data para análise no plenário, 
há que se fazer uma boa 
reflexão.

Numa casa sem dinheiro, 
marido briga com mulher, 
pai briga com filho. A 
afirmação do deputado 
estadual Tomba Faria, 

que defende a revogação do 
Proedi ao acusar o governo 
de não debater amplamente 
a proposta com os prefeitos 
antes de partir para os 
“finalmentes”, sugere que a 
articulação política não foi 
suficiente diante de um tema 
assim tão relevante.

Embora se conheça a 
habilidade inegável do 
secretário extraordinário de 
gestão de projetos, Fernando 
Mineiro, ficou claro que 
as motivações em favor do 
Proedi, por mais corretas 
que sejam tecnicamente 
para atrair investimentos 
novos, não dedicou tempo 
suficiente de negociação para 
convencer os prefeitos nessa 

época de vacas moribundas. 
Compreensível que seja assim.

Desde que assumiu em 
janeiro, a equipe principal 
(e a secundária também) da 
governadora tem se desdobrado 
a atender um enxame de 
problemas variados, que 
colidem com certa necessidade 
da administração que criar 
programas que sugiram a 
existência de uma agenda 
positiva.

Com exceção do governo 
Rosalba, cujos programa 
esbarravam invariavelmente 
no mau humor e na falta 
de disponibilidade de seu 
chefe da Casa Civil, dotado 
de poderes excepcionais, 
as demais administrações 

estaduais que antecederam 
a de Fátima tinha agendas 
positivas fortes, a despeito de 
serem ou não bem-sucedidas.

Eram tempos difíceis, mas 
não tão complicados como 
agora. Hoje, os secretários 
buscam iniciativas que 
agreguem ao esforço geral 
da governadora, mas os 
problemas são tantos e tão 
volumosos que – reconheça-se 
– é difícil.

Só não é mais porque 
Fátima Bezerra é uma 
personalidade política, acima 
de tudo, com elos de lealdade 
com sua equipe notáveis.

Pena que isso não seja 
suficiente para dar conta dos 
problemas.  

Testes para Fátima

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

REDAÇÃO: 84 3027-1690

ATENDIMENTO:     84 98117-5384

SOCIAIS:             AGORARN

CIRCULAÇÃO: GRATUITA

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | PUBLICAÇÕES:  publica@agorarn.com.br

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edição são de inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente e Editor de Esportes Rodrigo 
Ferreira -  Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades Jalmir 
Oliveira - Editor de Cultura e Editor do Portal Agora RN Boni Neto - Gerente de 
Recursos Humanos Rejane Barbosa

EXPEDIENTE: FILIADO A Alex Viana Diretor-Presidente
Lissandra Viana Diretora Financeira
Edilson Viana  Diretor Administrativo
Armando Viana Júnior Diretor de Planejamento
e Gestão

CARTILHA
O deputado estadual Albert 

Dickson (Pros) apresentou um 
projeto na Assembleia Legislativa 
que autoriza o Governo do Estado 
a distribuir, em todos os órgãos 
públicos de saúde e escolas 
potiguares de níveis fundamental 
e médio, cartilhas para orientar 
pais sobre cuidados que devem 
adotar para evitar a exposição 
dos filhos a conteúdos nocivos na 
internet. O material deverá ser 
desenvolvido, segundo o projeto, 
por psicólogos e pedagogos.

NOVA SEDE
O presidente da Federação 

das Câmaras Municipais do 
Rio Grande do Norte (Fecam), 
vereador Paulinho Freire (PSDB), 
inaugurou nesta quinta-feira a 

nova sede da entidade. O novo 
endereço da instituição fica em 
Lagoa Nova, na zona Sul de 
Natal. Também presidente da 
Câmara de Natal, Paulinho Freire 
fez, na ocasião, uma prestação de 
contas da gestão – destacando, 
entre as ações, a parceria com 
o Itep que permite a emissão 
de carteiras de identidade nas 
câmaras pelo interior afora.

ENCONTRO MUNICIPALISTA
O deputado federal Benes 

Leocádio (Republicanos) reúne 
prefeitos de cidades potiguares 
nesta sexta-feira, 11, para 
discutir as prioridades de cada 
município que podem ser objeto 
da destinação de emendas 
parlamentares. O “Encontro 
Municipalista” acontece na sede 

da Associação dos Municípios 
do Litoral Agreste Potiguar 
(Amlap), em Lagoa Nova, pela 
manhã.

CANNABIS
Foi instalada esta semana 

na Câmara dos Deputados uma 
comissão especial para debater 
a regulamentação e o uso de 
medicamentos derivados da 
Cannabis. O grupo vai trabalhar 
para garantir que seja aprovado 
um projeto que garanta o direito 
à saúde para os pacientes que 
dependem do tratamento com a 
substância. A deputada potiguar 
Natália Bonavides (PT) fará parte 
da comissão.
UM, DOIS, TRÊS

Com a rejeição, pelo TSE, 
de mais um recurso que pedia a 

Mesmo descontentes com os critérios 
aprovados na Câmara para o repasse 
dos recursos do megaleilão do 

petróleo com estados e municípios, senadores 
concordam em dar aval ao texto na próxima 
terça-feira, 15. Parlamentares analisam que 
seria impossível aprovar no Congresso uma 
divisão do leilão do pré-sal que beneficiasse 
mais o Norte e o Nordeste, como queriam e 
chegaram a aprovar dias atrás. Se o impasse 
continuasse, sem um texto fechado entre 
Câmara e Senado, governadores e prefeitos 

poderiam ficar sem receber o dinheiro. Com 
as novas regras, aprovadas anteontem pela 
Câmara, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso são os estados que, proporcionalmente, 
mais vão ganhar no novo cálculo. O Governo 
do Rio Grande do Norte, segundo cálculos 
preliminares da Secretaria de Planejamento 
e Finanças, perderá algo em torno de R$ 140 
milhões pela nova forma de cálculo. Pela 
antiga sistemática, caberia ao Estado R$ 460 
milhões. Com essa redução, o RN receberia 
apenas R$ 320 milhões.

RN perde no Congresso
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NOTAS & INFORMES
CNH POPULAR

Depois de pressionar o 
governo pelo envio de um 
projeto para livrar donos de 
motocicletas inadimplentes de 
terem o veículo apreendido, 
o deputado Nélter Queiroz 
(MDB, foto) agora está 
defendendo a regulamentação 
de uma lei de sua autoria que 
cria no Rio Grande do Norte 
o programa “CNH Popular”. 
O projeto prevê a expedição 
gratuita de carteiras de 
motorista para quem não 
pode pagar.

cassação da senadora Zenaide 
Maia (Pros), o PSDB já pode pedir 
música no Fantástico. Já são três 
derrotas: uma no TRE, outra na 
decisão monocrática do ministro 
Jorge Mussi e agora a do plenário 
do Tribunal Superior Eleitoral. 
Tudo por unanimidade.

ÓLEO NAS PRAIAS
O óleo achado no Nordeste é 

proveniente de bacia petrolífera 
da Venezuela, aponta laudo 
divulgado nesta quinta-
feira, 10, pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). 
Anteriormente, análises da 
Marinha e da Petrobrás já 
haviam indicado que o poluente 
tinha origem no país vizinho. 
O governo Nicolás Maduro, 
porém, nega que o petróleo seja 

do país vizinho.

PÉ DIABÉTICO
O Rio Grande do Norte 

tem uma média diária de uma 
amputação por dia por falta 
de assistência a diabéticos. O 
alerta é do Conselho Regional 
de Medicina do Rio Grande do 
Norte (Cremern), que reuniu a 
imprensa nesta quinta-feira, 10, 
para falar sobre a assistência ao 
paciente pé diabético. Estima-
se que o RN possua 350 mil 
diabéticos, sendo que 280 mil 
dependem da rede pública. Em 
2018, o Hospital Ruy Pereira 
realizou 1.363 cirurgias, sendo 
desse total 242 amputações 
maiores (ao nível da coxa e 
perna), refletindo uma média de 
4,6 amputações por semana.

João Gilberto / ALRN
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O plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) rejeitou nesta 
quinta-feira, 10, um recurso do PS-
DB que pedia a cassação do man-
dato da senadora potiguar Zenaide 
Maia (Pros). Por unanimidade, os 
ministros Carlos Mário da Silva 
Velloso Filho, Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Og Fernandes, 
Rosa Weber (presidente) e Sérgio 
Banhos seguiram o entendimento 
do relator, Jorge Mussi, que votou 
para negar o pedido.

No agravo regimental julga-
do nesta quinta-feira, o PSDB 
tentava reverter uma decisão de 
Jorge Mussi de agosto. À época, o 
ministro descartou, monocratica-
mente, rever a decisão do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) – que absolveu 
Zenaide em junho. Por sete votos a 
zero, os juízes potiguares entende-
ram que as irregularidades apon-
tadas pelos tucanos no processo 
não eram graves o suficiente para 
a cassação do mandato.

Eleita com mais de 660 mil vo-
tos em 2018, Zenaide teve as contas 
reprovadas pela Justiça Eleitoral. 
Com base nesta decisão e em um 
parecer do Ministério Público, o 
PSDB concluiu que houve uma sé-

rie de infrações à lei na campanha 
e pediu a cassação da senadora. 
Relator do processo no TSE, Jorge 
Mussi argumentou que, apesar de 
a prestação de contas de campanha 
de Zenaide conter irregularidades, 
os recursos envolvidos foram irri-
sórios e, por isso, não houve com-
prometimento da “normalidade do 
processo eleitoral”.

A principal infração da campa-
nha de Zenaide teria sido, segundo 
o PSDB, a omissão de R$ 519 mil 
em despesas na prestação de con-
tas parcial, entregue em agosto 
de 2018 – no meio da campanha. 
Os tucanos alegam que várias 
despesas foram realizadas antes 
da entrega da prestação de contas 
parcial, mas os gastos não foram 
informados à Justiça Eleitoral à 
época, sendo contabilizados apenas 
posteriormente.

Sobre este ponto, Jorge Mussi 
assinalou que o erro da campanha 
da senadora foi “meramente formal”. 
“Não houve detecção pelo órgão téc-
nico de qualquer hipótese de malver-
sação de recursos públicos, restando 
comprovada (…) a regularidade dos 
gastos contratados, com a apresen-
tação dos respectivos documentos 
fiscais”, escreveu o magistrado.

Outra irregularidade teria sido 
o recebimento, pela campanha de 
Zenaide, de uma doação em cheque 
acima do valor máximo permitido 
por lei: R$ 1.064,00. O cheque, no 
valor de R$ 11 mil, teria sido de-
positado pelo marido da senadora, 
Jaime Calado, atual secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
Governo do Estado.

De acordo com Jorge Mussi, 
“não houve qualquer indício de que 
a referida quantia fosse provenien-
te de fontes ilícitas ou objeto de 
omissão por parte da candidata”. 

Pelo contrário, analisa o ministro, 
“houve a regular emissão do corres-
pondente recibo eleitoral”.

Além desse cheque, o PSDB 
aponta que a campanha de Zenai-
de recebeu três depósitos não iden-
tificados, no valor total de R$ 2 mil. 
Para corrigir o problema, a conta-
bilidade devolveu R$ 1 mil para 
os supostos doadores e alegou que 
os outros R$ 1 mil representaram 
devolução de saque efetuado pela 
própria campanha anteriormente, 
para gerar “fundo de caixa”. A ação 
não convenceu ao PSDB, que ale-

gou que “não há como se certificar 
que os respectivos beneficiários das 
devoluções eram os verdadeiros 
doadores”. “E se o dinheiro fosse 
advindo de uma fonte vedada, co-
mo uma empresa, por exemplo?”, 
acrescentou o partido.

Sobre isso, o ministro do TSE 
afirmou que, além de os recursos 
não terem sido utilizados na cam-
panha, o valor é ínfimo diante do 
total de recursos movimentados 
na campanha. “Não vislumbro 
gravidade”, escreveu Jorge Mussi, 
mesmo ponderando que, em vez 
de “devolver” para os supostos do-
adores (não há como determinar a 
origem), a campanha deveria ter 
encaminhado os valores para a 
conta do Tesouro Nacional.

No recurso, o PSDB questiona-
va, ainda, a omissão de uma des-
pesa na prestação de contas parcial 
de R$ 500 por serviços contratados 
junto ao Facebook. Novamente, o 
ministro do TSE disse não ver gra-
vidade na conduta.

Pela assessoria, a senadora 
Zenaide Maia disse que não vai 
comentar a decisão. Os represen-
tantes do PSDB foram procurados 
pela reportagem, mas não retorna-
ram aos contatos.

Senadora potiguar Zenaide Maia (Pros) foi eleita com 660 mil votos nas eleições 2018

Por 7 a 0, TSE nega recurso do PSDB
para cassar mandato de Zenaide Maia
Relator do processo argumentou que, apesar de a prestação de contas de campanha de Zenaide conter irregularidades,
os recursos envolvidos foram irrisórios e, por isso, não houve comprometimento da “normalidade do processo eleitoral”

Unanimidade

Geraldo Magela / Agência Senado

Senado inicia debate da 
Previdência em 2º turno

Reforma

Previsão é que PEC seja votada dia 22

Marcos Oliveira / Agência Senado

Os senadores iniciaram 
nesta quinta-feira, 10, em ple-
nário, o primeiro dia de discus-
são do segundo turno da refor-
ma da Previdência. A previsão 
é que a matéria seja votada no 
dia 22 de outubro.

O plenário do Senado con-
cluiu a votação em primeiro 
turno das mudanças nas re-
gras previdenciárias no último 
dia 2, com a análise dos desta-
ques com sugestões de altera-
ções ao texto-base. Na véspera, 
os senadores aprovaram o tex-
to-base por 56 votos a favor, 19 
contra e nenhuma abstenção. 
Eram necessários 49 votos, 
equivalentes a três quintos 
mais um dos senadores, para 
aprovar a proposta.

A reforma da Previdência 

muda as regras de aposenta-
doria e de pensão dos traba-
lhadores do Regime Geral de 
Previdência Social e dos servi-
dores públicos civis. A proposta 
aumenta o tempo para se apo-
sentar, fixa uma idade mínima 
e eleva as alíquotas de contri-
buição. O texto já foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados em 
dois turnos.

Senador potiguar Jean Paul Prates (PT)

Jean Paul defende unir projetos
que tornam Fundeb permanente

Educação

Pedro França / Agência Senado

O senador potiguar Jean 
Paul Prates (PT) defendeu, 
nesta quinta-feira, 10, a per-
manência do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), 
cuja validade termina em 
2020, e o aumento da partici-
pação financeira da União na 
composição dos valores.

Somente este ano, R$ 156,3 
bilhões foram aplicados na edu-
cação básica no País a partir do 
Fundeb – sendo 90% aportados 
pelos estados, pelo Distrito Fe-
deral e por municípios. Os ou-
tros 10% complementados pela 
União atingem apenas nove 
estados (Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 
Paraíba, Paraná e Piauí).

Governadores elaboraram, 

esta semana, uma carta na qual 
pedem um aumento da fatia da 
União para 40% em dez anos.

Jean Paul Prates defendeu 
que o tema seja tratado com 
urgência, já que o Fundeb é a 
principal fonte de financiamen-
to da educação básica, que vai 
da creche ao ensino médio.

Estão tramitando no Con-
gresso Nacional três propostas 
que tornam o Fundeb perma-
nente. O que diferencia cada 
texto é o percentual a mais que 
a União passaria a contribuir 
com o Fundeb. “O ideal seria 
um alinhamento entre os re-
latores para que possa haver 
uma posição única a respeito 
do tema, o que viabilizaria uma 
agilidade maior em sua aprova-
ção”, disse.
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Festa do Boi
começa neste sábado em grande estilo
Com uma grande exposição de animais, julgamentos de pista e concorridos leilões de altas linhagens, o maior evento da 
agrocupecuária potiguar promete arrastar mais de 350 mil pessoas ao Parque Aristófanes Fernandes durante oito dias

Finalmente chegou a hora. O 
evento mais esperado da agro-
pecuária potiguar, mas que tem 
também um grande apelo popu-
lar por sua programação artísti-
ca variada, abre ao público neste 
sábado.

A 57ª edição da Exposição De 
Máquinas e Implementos Agrí-
colas do RN, a Festa do Boi 2019, 
maior e mais tradicional evento 
agropecuário da região Nordeste, 
deve levar ao Parque Aristófanes 
Fernandes mais de 350 mil pessoas 
de amanhã até o dia 19 de outubro, 
que também cairá num sábado.

A expectativa é movimen-
tar cerca de R$ 60 milhões em 
negócios durante os oito dias de 
evento, gerando 4 mil empregos 
diretos e indiretos. Este ano, se-

rão 400 expositores espalhados 
no local e os concursos de raças e 
leilões são sempre um espetáculo 
à parte.

Para Marcelo Passos, presi-
dente da Associação Norte-rio-
-grandense dos Criadores (Anorc) 
e anfitrião do evento, a Festa 
do Boi não é apenas um grande 
acontecimento setorial, reconhe-
cido no Nordeste, é um momento 
de união e reflexão das classes 
produtoras. “Nela, o que está em 
pauta  é o desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte”, diz Passos.

Para a governadora Fátima 
Bezerra, que prestigiou o lança-
mento da Festa do Boi, o evento 
reforça a necessidade não apenas 
de apoio técnico ao setor agropecu-
ário, “mas a necessidade de apor-

te de crédito para que produtores 
possam investir em seus negócios, 
gerando emprego e renda que é o 
que precisamos”

O secretário de Agricultura, 
Pecuária e Pesca, Guilherme 
Saldanha, também deu sua opi-
nião sobre a importância da Fes-
ta do Boi. 

Lembrou que o produtor en-
frentou severos sete anos de seca 
e nesse período investiu o que ti-
nha para não perder a produção, 
e hoje está descapitalizado.

“A importância das linhas de 
crédito que serão disponibilizados 
durante a Festa do Boi  é enorme. 
O Banco do Nordeste e o Banco do 
Brasil serão expositores este ano 
e o produtor poderá ter acesso ao 
crédito mais fácil e simplificado”, 

resumiu ele.
Já prefeito de Parnamirim, 

Rosano Taveira, definiu desta 
maneira o significado do evento: 
“Podemos dizer que ele impacta a 
economia de nosso município por 
pelo menos trinta dias, porque 
gera empregos na montagem, 
durante o evento e na desmon-
tagem. Trata-se de um aconte-
cimento muito importante para 
Parnamirim”.

Mas os elogios à Festa do Boi 
não ficaram por aqui. 

A senadora Zenaide Maia, o 
deputado estadual Coronel Aze-
vedo e o superintendente do Se-
brae RN, Zeca Melo, foram unâni-
mes ao ressaltar a dedicação com 
que os organizadores, a cada novo 
ano, imprimem ao evento.

A importância das 
linhas de crédito que 
serão disponibilizados 
durante a Festa do 
Boi  é enorme. O 
Banco do Nordeste e o 
Banco do Brasil serão 
expositores este ano e 
o produtor poderá ter 
acesso ao crédito mais 
fácil e simplificado”

Fátima Bezerra
Governadora do RN

“
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Conheça a programação da Festa do Boi

A Festa do Boi 2019 começa 
cedinho, às 8h deste sábado, 12, 
com uma programação especial 
para a criançada, no dia dedicado 
a elas.

Às 17h será realizada a solenidade 
oficial de abertura, comandada 
pelo presidente da Anorc, Marcelo 
Passos, e com a presença da 
governadora Fátima Bezerra, 
representantes dos parceiros e 
demais autoridades. Com uma 
programação de exposições, 
negócios e lazer diversificada, o 
evento promete ser uma grande 
pedida para a família potiguar.

Na programação do dia 12, 
o destaque é para o parque de 
diversões, passeio de pônei, 
fazendinha e espaço aventura, que 
conta com escalada kids, parque de 
arvorismo e tirolesa, entre outras 
atrações. Haverá ainda, na Arena 
de Shows, o “Show da Criançada”. 
Lembrando que o acesso ao parque 
é feito com o pagamento de uma 
taxa única de R$ 6, sendo cobrado 
R$ 3 de estudantes e maiores de 60 
anos.

No domingo, 13, começam 
os concursos e leilões, além da 
exposição de animais puros 
e mestiços. Bovinos, Equinos 

Caprinos e Ovinos fazem parte do 
rebanho que estará no parque ao 
longo da festa. Serão mais de 350 
expositores. No total, serão cerca de 
três mil animais Puros de Origem 
(PO), com linhagem genética de 
excelência, oriundos de estados 
de todo o Nordeste e genética 
de todo o Brasil, concorrendo nos 
concursos de raças (realizados nas 
respectivas pistas de julgamentos). 
Uma missa campal, celebrada pelo 
Padre Nunes, às 18h30 antecede o 
tradicional Leilão da Emparn que 
será realizado em conjunto com da 
E.M Leilões.

Na segunda, 14, a programação 
social tem como destaque o show 
do humorista Zé Lezin, às 20h. 
Também será realizada uma Sessão 
Solene Especial da Assembleia 
Legislativa, no próprio Parque 
Aristófanes Fernandes, a partir das 
9h do dia 14, em homenagem aos 
60 anos da Anorc.

Na terça, 15, será a vez do Leilão 
da Associação Norte-rio-grandense 
de Quarto de Milha, com os cavalos 
da raça. 

Na quarta-feira, 16, acontece o 
leilão de gado leiteiro Nuleite e na 
quinta, 17, o da raça Sindi (Sindi 
Estrelas).

Encerrando os leilões, na sexta, 
18, será a vez do Leilão Pérolas 
do Nordeste (gado com aptidão 
para leite). Apenas com os leilões, 
estima-se que sejam movimentados 
cerca de R$ 6 milhões a R$ 6,5 
milhões.

Outras atrações serão o desfile 
de cavalos Quarto de Milha, a 
Galeria dos Garanhões, e a 13ª 
Exposição Ranqueada do Cavalo 
Pônei de Parnamirim, com animais 
de diversas partes do Nordeste. Os 
passeios de pôneis, aliás, são uma 
atração à parte durante todos os 
dias da Festa do Boi.

Arena de shows
No sábado, 12, sempre a partir das 
22 horas,  muito forró no palco 
principal, com os inesquecíveis Beto 
Barbosa, Walkíria Santos, Eliane e 
Conde do Forró. Já no sábado 19, o 
festejado “forró das antigas” invade 
a festa, com ninguém menos que 
Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, 
Magníficos e Limão com Mel.

Para mais detalhes sobre toda a 
programação é só acompanhar 
as redes sociais da Anorc e da 
Festa do Boi. No instagram: @
agronegociopotiguaranorc e @
festadoboianorc e @festadoboi_
oficial.
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Mais de 400 animais estarão em exposição deste até o próximo sábado

José Aldenir / Agora RN
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Joseph Safra e o banco Safra são citados 68 
vezes por Antonio Palocci em depoimento de-
vastador à Polícia Federal sobre suas relações 

com o ex-presidente Lula. O ex-ministro confessa 
haver recebido propina do Safra e conta que o ban-
co subornava Lula. Palocci conta até que indicou 
Rossano Maranhão, ex-presidente do Banco do 
Brasil, para presidir o Safra, tornando as relações 
“mais fluidas”. Três dias depois de indagado, Safra 
informou pela assessoria que não se pronunciaria.

As acusações contra o banco Safra são tão gra-

ves que os meios jurídicos vivem a expectativa de 
uma fase da Lava Jato específica.

O anexo 6 da delação, Palocci conta como a 
Aracruz Celulose, do grupo Safra, foi salva com 
R$2,4 bilhões liberados por ordem de Lula.

Palocci revelou que Safra pagou os favores de 
Lula e Palocci com propina na forma de “doações” 
de R$2,5 milhões ao PT só em 2010.

Pelos favores recebidos, segundo Palocci, Safra 
deu R$10 milhões à campanha de Dilma, em 2014, 
e R$2 milhões à de Haddad, em 2012. 

Palocci implica Safra e seu banco em corrupção

PODER SEM PUDOR

MANHAS DO MALVADEZA
O jornalista Luiz Cláudio Cunha entrevistava 

ACM, então governador da Bahia, para um perfil na 
revista Playboy que ganharia um título magnífico, 
inspirado no filme do baiano em Glauber Rocha: “Deus 
e o Diabo na terra do Sol”. O almoço estava no final 
quando o telefone tocou. Era Clóvis Rossi, da Folha. 
ACM não queria deixar de atender, tampouco falar. 
Ele já havia parado de comer, mas meteu uma garfada 
na boca e pegou o telefone: “Aô, bubo bem?” disse, de 
boca cheia.

Constrangido, Rossi se desculpou pela interrupção 
do almoço e desligou.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

HISTERIA AMBIENTAL
O noticiário histérico 

faz parecer que as praias do 
Nordeste viraram um imenso 
tapete de petróleo. Não há 
uma única praia interditada 
em qualquer dos locais onde 
as manchas foram detectadas. 
E removidas.

MÁQUINA DE FAZER DINHEIRO
O partido que menos 

receberá recursos públicos 
em 2020 será o PSC (Partido 
Social Cristão), que embolsará 
R$43 milhões para gastar 
como seus proprietários 
quiserem. Serão quase R$ 3,6 
milhões por mês.

PEQUENO DEMAIS
Piora a cada dia o clima 

entre os senadores Major 
Olímpio (SP) e Flávio 
Bolsonaro (RJ). O PSL ficou 
pequeno demais para os dois, 
mas não se sabe ao certo 

Não há risco de 
desidratação maior [na 
reforma da Previdência]”

Senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) 
sobre a esperada votação 
de segundo turno

"

Moreira Mariz / Agência Senado

quem está mais próximo da porta 
de saída.

QUE PAÍS É ESTE?
O Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT) entendeu que uma 

mulher matou a companheira 
“por razão da condição do 
sexo feminino” e a denunciou 
por feminicídio. Fossem dois 
homens, o fator de violência 
doméstica, o verdadeiro 
problema, talvez seria 
irrelevante.

POLÍCIA NOVA, LOROTA VELHA
A Câmara aprovou, em 

primeiro turno, a criação de 
“polícias penais”. Quanta 
bobagem. Após os seguranças 
virarem “polícia legislativa”, 
agora chegou a vez dos 
agentes penitenciários.

DF PIONEIRO
O Distrito Federal se 

tornou a primeira unidade 
da federação a analisar 
imunodeficiências primárias 
na triagem neonatal, o teste 
do pezinho ampliado. Hoje, 
até 90% dos recém-nascidos 
não são diagnosticados.

Janot mantém regalia do passaporte diplomático
O ex-procurador-geral da República 

Rodrigo Janot renovou seu passaporte 
diplomático quando já estava fora do cargo, 
que deixou em setembro de 2017, e apesar de 
aposentado será portador da regalia ao menos 

até 2023, quando se encerra sua validade. 
O procurador geral tem direito a passaporte 
diplomático, segundo dispõe o decreto 5978, 
de 2006. Mas ex-procurador ou procurador 
aposentado, não.

FILA SEPARADA
O portador de passaporte diplomático tem 

acesso a fila separada e tratamento menos rígido 
no acesso aos países que visita.

ACESSO FRAQUEADO
Em alguns países, que exigem visto de 

entrada, essa providência se torna dispensável 
para portadores de passaporte diplomático.

VAI RECOLHER?
O Ministério das Relações Exteriores 

não explicou se e quando pretende recolher o 
passaporte diplomático do aposentado ex-PGR.

A atualização do Plano Diretor 
de Natal, uma das principais me-
tas da gestão do prefeito Álvaro 
Dias, deverá ficar para 2020, na 
avaliação da vereadora Nina Souza 
(PDT). Segundo a parlamentar, “é 
impossível” que a Câmara Munici-
pal conclua a análise do projeto an-
tes do recesso de final de ano, haja 
vista que o texto só deve chegar à 
Casa no final do mês de novembro.

Segundo Nina Souza, a Prefei-
tura “demorou demais” para abrir 
as discussões em torno da revisão 
do Plano Diretor e, agora, a Câ-
mara não será “irresponsável” ao 
acelerar desnecessariamente a tra-
mitação. “O governo errou muito, 
demorou demais para abrir as dis-
cussões. Não precisaríamos estar 
correndo, todo mundo agoniado, 
com um monte de oficinas e audi-
ências públicas. Isso poderia ter si-
do feito antes, mas chegou agora”, 
enfatizou, em entrevista à 96 FM 
na quarta-feira, 9.

Apesar de criticar a demora, a 
vereadora elogiou a participação 
popular nos debates. Na avaliação 
dela, isso se deve à maior publici-
dade que os meios de comunicação 
têm dado ao Plano e também ao 
esforço da gestão Álvaro Dias. “As 
pessoas entenderam o que é o Pla-
no Diretor”, complementa.

O Plano Diretor, que é um ins-
trumento de política urbana que 
prevê regras para ocupação do so-
lo, foi revisado pela última vez em 
Natal em 2007. A legislação fede-
ral recomenda uma atualização da 
lei a cada dez anos, ou até menos, 
conforme as necessidades do muni-
cípio. O envio do projeto para a Câ-
mara cabe à Prefeitura do Natal, 
que discute o assunto atualmente 
no âmbito da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb).

A Semurb espera enviar a pro-

posta do novo Plano Diretor para a 
Câmara após o dia 30 de novembro, 
para quando está marcada uma 
reunião do Conselho das Cidades – 
que vai aprovar a minuta final. Até 
lá, sugestões da população serão 
analisadas por grupos temáticos, 
que têm se reunido conforme um 
cronograma publicado no Diário 
Oficial.

Em sua mensagem à Câma-
ra no início do ano, o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, estabeleceu a 
revisão do Plano Diretor como uma 
das principais metas de sua gestão 
para 2019. Em setembro, o prefeito 
declarou que, se for necessário, fa-
rá uma convocação extraordinária 
da Câmara durante o recesso de 
final de ano, para que a votação do 
Plano não seja prejudicada.

A vereadora Nina Souza não 
descarta a convocação. Segundo 
ela, este pode ser o caminho para 
agilizar a votação, dentro de um 
consenso firmado entre Álvaro 
Dias e o presidente da Câmara, 
vereador Paulinho Freire (PSDB). 
“Em 2019 é impossível. A gente 
não vai ser irresponsável. Nós 
somos um poder independente”, 
acrescenta.

Na opinião da pedetista, se 
a minuta do novo Plano Diretor 
chegar à Câmara dentro do prazo 
previsto (final de novembro/início 
de dezembro), será possível estabe-
lecer um calendário para votar tu-
do até março, portanto, sem inter-
ferência das eleições – agendadas 
para outubro. “Se a gente receber 
em novembro, vai para a Comissão 
de Justiça e se monta um calen-
dário. Em cada comissão, passa 
no máximo 15 dias. Dá para fazer 
audiência e fazer várias frentes. 
Dá para fazer tudo com responsa-
bilidade e transparência até o final 
de março”, encerrou.

Nina diz que é “impossível” 
votar Plano Diretor este ano

Atualização da lei

Prefeito Álvaro Dias já declarou que, se for necessário, 
fará convocação extraordinária da Câmara no recesso

Vereadora Nina Souza afirma que Câmara Municipal não será “irresponsável” na revisão

Elpídio Júnior / CMN
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Projetos das escolas com maior IDEB em Natal 
são apresentados na Câmara Municipal

Frente Feminina realiza solenidade em homenagem ao Outubro Rosa

A Frente Parlamentar em Defesa da Educação 
Pública, coordenada pela vereadora Eleika Bezer-
ra (PSL), levou à Câmara Municipal de Natal as 
escolas com maior IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica) na cidade. Professores, 
alunos e pais de alunos participaram da reunião 
da Frente, juntamente com representantes das se-
cretarias de Educação do Estado e de Natal, IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e 
o vereador Dinarte Torres (PMB). A professora e 
vereadora Eleika Bezerra ressaltou que todas as 
escolas com bom desempenho têm em comum pro-
jetos consistentes, inclusão das famílias e inserção 
da leitura nas atividades. "Nós estamos então evi-
denciando e parabenizando essas escolas que têm 
as melhores médias, inclusive, para que as demais 
possam se inspirar no por que essas escolas se sa-

em melhor e também possam obter êxito", disse a 
parlamentar. Estiveram presentes na Câmara a 
Estadual Manoel Dantas, a Escola Carlos Bello 
Moreno, Escola Municipal Arnaldo Monteiro Be-
zerra e a Escola Municipal Antônio Campos. 

O movimento mundial de conscientização sobre 
o câncer de mama, Outubro Rosa, foi celebrado com 
uma sessão solene na Câmara Municipal de Natal. 
A solenidade homenageou instituições da capital 
potiguar que atuam na prevenção e no acolhimento 
às mulheres, vítimas de câncer. As seis vereadoras da 
Casa, integrantes da Frente Parlamentar Feminina, 
destacaram a importância da conscientização entre as 
mulheres e ressaltaram a solidariedade das instituições, 
profissionais e colaboradores empenhados na promoção 
da saúde das mulheres. Ao todo 30 homenagens foram 
concedidas. Neste mês, a Câmara realiza uma série 
de atividades para marcar o Outubro Rosa e chamar 
a atenção para a relevância da prevenção ao câncer 
de mama. Serão realizadas atividades como exames 
de mamografia gratuitos, serviços de estética, saúde 
e bem estar, palestras educativas e distribuição de 

brindes. As ações pretendem disseminar o maior volume 
possível de informações sobre acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução 
da mortalidade.

ALDO CLEMENTE
Em sessão solene, a 

Câmara Municipal de Natal 
concedeu ao ex-vereador Aldo 
Clemente de Araújo Filho o 
Título de Cidadão Natalense, 
uma proposição do vereador 
e presidente da Casa, 
Paulinho Freire (PSDB). "Um 
homem que escolheu sua 
atividade profissional pautado 
pelo exercício da cidadania 
de forma plena; um colega 
de profissão elogiado por 
toda uma classe profissional, 
aplaudido pela forma ética 
e correta de trabalhar em 
prol da coletividade", disse 
Paulinho Freire.

HOMENAGEM AOS
ADMINISTRADORES

O Dia do Administrador 
é comemorado no dia 9 de 
outubro. Em celebração 
à data, 15 profissionais 
foram homenageados pelo 
Legislativo municipal devido 
aos relevantes serviços 
prestados à sociedade, 
durante uma Sessão 
Solene, de propositura 
do vereador Fúlvio Saulo 
(SD), em homenagem ao 
Dia do Administrador. “Ser 
administrador é uma atividade 
de grande responsabilidade 
e que merece o devido 
reconhecimento", declarou o 
vereador Fúlvio Saulo.

KARTÓDROMO DE NATAL
Uma audiência pública 

proposta pela Frente Parlamentar 
em Defesa da Gestão Pública 
da Câmara Municipal de Natal 
debateu a permanência do 
kartódromo de Natal na área 
da Arena das Dunas. O antigo 
kartódromo, aberto desde 1989, 
foi desativado em 2013 para a 
construção do estádio para a 
Copa do Mundo de 2014. Na 
audiência, o vereador Dinarte 
Torres (PMB) recebeu uma 
homenagem, sendo reconhecido 
como “Patrono do Kart” pelos 
pilotos, ao mesmo tempo em 
que ele os homenageou pelos 
serviços prestados à cidade do 
Natal.

DIA DO CUIDADOR DE 
ANIMAIS 

O dia 4 de outubro, dia de 
São Francisco de Assis, santo 
Padroeiro dos animais e da 
natureza, deverá ganhar mais 
uma honraria no município 
de Natal. Os vereadores da 
Câmara Municipal aprovaram 
o Projeto de Lei do vereador 
Franklin Capistrano (PSB) 
que institui o Dia Municipal do 
Cuidador de Animais. A matéria 
teve subscrição da vereadora 
Divaneide Basílio (PT). Segundo 
o propositor, a data foi escolhida 
devido à relevância do tema 
no dia do seu santo padroeiro. 
O vereador também lembrou a 
importância dos cuidadores na 
vida dos animais de rua.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA
Verônica Macedo

Elpídio Júnior

Comprometendo mais de 60% 
das receitas para pagar a folha 
salarial, o Governo do Rio Grande 
do Norte precisa – para voltar a 
cumprir a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) – reduzir os gastos 
com a folha de pagamento em 3,6% 
ao ano até 2022.

A projeção faz parte do estudo 
"Gestão de pessoas e folha de paga-

mentos no setor público brasileiro: 
o que dizem os dados?”, feito pelo 
Banco Mundial. Segundo a análise, 
o Rio Grande do Norte necessita 
de ações urgentes para garantir 
recursos para pagar salários de 
servidores e aposentados, para não 
comprometer os serviços públicos.

De acordo com o último balanço 
público estadual, o governo estadu-

al gastou R$ 5,9 bilhões com pesso-
al entre os meses de maio de 2018 e 
abril de 2019. O valor representou 
67% da receita corrente líquida no 
mesmo período, que foi de R$ 8,7 
bilhões. Segundo a LRF, o compro-
metimento com salários não pode 
ficar acima de 49%.

Além do Rio Grande do Nor-
te, o Banco Mundial sugeriu a 

redução para outros 26 estados e 
Distrito Federal. O maior corte foi 
recomendado ao governo de Minas 
Gerais, com 5,4% de redução, pois o 
governo mineiro registra um com-
prometimento de 79,2% da receita 
com pagamento de servidores e 
aposentados.

Para os demais estados, a redu-
ção média seria de 2% ao ano. RN recebeu estudo do Banco Mundial

Banco Mundial sugere que Governo reduza 
folha a uma média de 3,6% ao ano até 2022
De acordo com o último balanço público,  governo estadual gastou R$ 5,9 bilhões com pessoal entre os meses de maio de 
2018 e abril de 2019; projeção de redução do Banco Mundial faz parte de estudo sobre gestão de pessoas nos entes públicos

Estudo

José Aldenir / Agora RN



ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 11 de outubro de 2019 a 17 de outubro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 3 dias) ou 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio 
são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em 
até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

1,99
KG

R$

 CENOURA EXTRAGranel

0,59
MAÇO

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 11/10/2019 A 17/10/2019OFERTAS DE DIAS07

CEBOLINHA 

C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 11/10/2019 A 13/10/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 11/10/2019 A 17/10/2019OFERTAS DE DIAS07

CEBOLINHA 

Tomate especial
Granel 1,79

KG

R$Batata-doce 
rosada
Granel 1,59

KG

R$

Pimentão verde
Granel 2,19

KG

R$

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Cebola
Granel 2,49

KG

R$ 4,29
KG

R$

Maçã Gala
Granel

SEXTA
DO CHURRASCO

11/10

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

12 E 13/10

SEGUNDA
DA LIMPEZA

14/10

TERÇA
DA PADARIA

15/10

QUARTA
BÁSICA
16/10

QUINTA
DOCE
17/10

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

17,99
KG

R$
Margarina 
Primor
Unidade c/ 250g1,59

UNID.

R$ Café 3 
Corações
Pacote 
c/ 250g 3,49

PCT.

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

22,90
GARRAFA

R$

28,90
UNID.

R$

Detergente em pó 
Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 2,19

UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

Patinho bovino 
Peça, a partir de

Whisky Bells
Garrafa c/ 700ml

Panela de 
pressão 
polida Eirilar
Capacidade: 
4,5L

19,29
KG

R$ 9,29
KG

R$ 7,19
UNID.

R$

2,79
PCT.

R$

1,99
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$

6,99
GARRAFA

R$

Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Ervilha 
congelada 
Daucy
Pacote c/ 1kg

Manteiga Scala 
Sem sal, unidade 
c/ 200g

Café 
solúvel m&k
Pacote c/ 50g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo especial 
Sarandi 
Pacote c/ 1kg

Arroz 
parboilizado 
Camil 
Pacote c/ 1kg

Requeijão 
cremoso Aro 
Unidade c/ 1,5kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 3L

Linguiça de frango 
congelada Aurora 
Pacote c/ 5kg

Bebida láctea 
Italakinho
Unidade c/ 200ml 0,65

UNID.

R$

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

EMB.

R$

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,99
LATA

R$ 29,90R$

GARRAFA

47,90R$

PCT. 14,59R$

PCT.

39,90R$

UNID. 17,99R$

KG

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 
500g 0,89

PCT.

R$ Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g 2,89

UNID.

R$

25,90
EMB.

R$ 16,89
PCT.

R$

Papel higiênico folha 
simples Aro
Embalagem promocional, 
leve 24 e pague 22 rolos 
c/ 60m

Papel A4 Aro
Pacote c/ 500 folhas

25,90
GARRAFA

R$

Espumante 
Brut Salton
Garrafa c/ 750ml

32,90
GARRAFA

R$

18,89
UNID.

R$

16,89
EMB.

R$

89,90
UNID. 

R$24,90
EMB.

R$

19,90
UNID.

R$ 12,99
EMB.

R$

59,90
EMB.

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

Travessa retangular Coza
Média, diversas cores 

Sacos reciclados para lixo 
Dover Roll       
Embalagem c/ 60 sacos 
c/ 15L ou 30 sacos c/ 30L

Mop giratório 
Noviça        
Capacidade: 12L

Embalagem c/ 30 
unidades p/ 50L

Avental com bolso 
frontal Oxford Aro              
Branco ou preto

Papel higiênico 
folha dupla Neve             
Embalagem 
promocional, 
leve 12 e pague 
11 rolos

Alimento para cães 
Max Selection                       
Diversos sabores, 
embalagem c/ 10,1kg

Feijão-carioca 
T1 Camil
Pacote c/ 1kg

Ervilha Predilecta
Unidade c/ 200g

4,29
PCT.

R$

1,39
UNID.

R$

Milho-verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g

Catchup Predilecta
Embalagem c/ 192 
sachês c/ 7g1,49

UNID.

R$ 9,89
EMB.

R$
Biscoito recheado 
Passatempo 
Unidade c/ 130g 1,55

UNID.

R$
Tablete ao leite 
Lacta
Unidade c/ 90g

Doce de leite 
Itambé 
Unidade c/ 395g

Esponja multiuso 
Scoth Brite 
Embalagem c/ 3 
unidades

Vassoura Phenix 
Santa Maria

2,99
UNID.

R$ 7,29
UNID.

R$

3,99
EMB. 

R$

4,89
UNID.

R$

Copo de chopp 
Munich 7109
Unidade p/ 200ml 

2,99
UNID.

R$

Copo de chopp 
Munich 7709
Unidade p/ 300ml

3,59
UNID.

R$

6,99
UNID.

R$

Inseticida aerosol 
ação total Baygon
Unidade c/ 395ml
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 
IDADE OU MAIS.
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2,39
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado T1 
Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Queijo 
mussarela Biana
Peça

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

Sabão em barra 
glicerinado m&k 
Embalagem 
c/ 5 unidades c/200g4,89

GARRAFA

R$ 3,85
EMB.

R$

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

1,79
PCT.

R$

imagem ilustrativa

19,90
EMB.

R$

Faqueiro New 
Kolor Tramontina
Preto ou branco, 
embalagem c/ 12 
unidades
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 11 de outubro de 2019 a 17 de outubro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 3 dias) ou 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio 
são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em 
até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

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

1,99
KG

R$

 CENOURA EXTRAGranel

0,59
MAÇO

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 11/10/2019 A 17/10/2019OFERTAS DE DIAS07

CEBOLINHA 

C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 11/10/2019 A 13/10/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 11/10/2019 A 17/10/2019OFERTAS DE DIAS07

CEBOLINHA 

Tomate especial
Granel 1,79

KG

R$Batata-doce 
rosada
Granel 1,59

KG

R$

Pimentão verde
Granel 2,19

KG

R$

Macaxeira
Granel 1,99

KG

R$

Cebola
Granel 2,49

KG

R$ 4,29
KG

R$

Maçã Gala
Granel

SEXTA
DO CHURRASCO

11/10

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

12 E 13/10

SEGUNDA
DA LIMPEZA

14/10

TERÇA
DA PADARIA

15/10

QUARTA
BÁSICA
16/10

QUINTA
DOCE
17/10

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

17,99
KG

R$
Margarina 
Primor
Unidade c/ 250g1,59

UNID.

R$ Café 3 
Corações
Pacote 
c/ 250g 3,49

PCT.

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

22,90
GARRAFA

R$

28,90
UNID.

R$

Detergente em pó 
Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 2,19

UNID.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

Patinho bovino 
Peça, a partir de

Whisky Bells
Garrafa c/ 700ml

Panela de 
pressão 
polida Eirilar
Capacidade: 
4,5L

19,29
KG

R$ 9,29
KG

R$ 7,19
UNID.

R$

2,79
PCT.

R$

1,99
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$

6,99
GARRAFA

R$

Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Ervilha 
congelada 
Daucy
Pacote c/ 1kg

Manteiga Scala 
Sem sal, unidade 
c/ 200g

Café 
solúvel m&k
Pacote c/ 50g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo especial 
Sarandi 
Pacote c/ 1kg

Arroz 
parboilizado 
Camil 
Pacote c/ 1kg

Requeijão 
cremoso Aro 
Unidade c/ 1,5kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 3L

Linguiça de frango 
congelada Aurora 
Pacote c/ 5kg

Bebida láctea 
Italakinho
Unidade c/ 200ml 0,65

UNID.

R$

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

EMB.

R$

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,99
LATA

R$ 29,90R$

GARRAFA

47,90R$

PCT. 14,59R$

PCT.

39,90R$

UNID. 17,99R$

KG

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 
500g 0,89

PCT.

R$ Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g 2,89

UNID.

R$

25,90
EMB.

R$ 16,89
PCT.

R$

Papel higiênico folha 
simples Aro
Embalagem promocional, 
leve 24 e pague 22 rolos 
c/ 60m

Papel A4 Aro
Pacote c/ 500 folhas

25,90
GARRAFA

R$

Espumante 
Brut Salton
Garrafa c/ 750ml

32,90
GARRAFA

R$

18,89
UNID.

R$

16,89
EMB.

R$

89,90
UNID. 

R$24,90
EMB.

R$

19,90
UNID.

R$ 12,99
EMB.

R$

59,90
EMB.

R$

Whisky Passaport 
Schotch
Garrafa c/ 1L

Travessa retangular Coza
Média, diversas cores 

Sacos reciclados para lixo 
Dover Roll       
Embalagem c/ 60 sacos 
c/ 15L ou 30 sacos c/ 30L

Mop giratório 
Noviça        
Capacidade: 12L

Embalagem c/ 30 
unidades p/ 50L

Avental com bolso 
frontal Oxford Aro              
Branco ou preto

Papel higiênico 
folha dupla Neve             
Embalagem 
promocional, 
leve 12 e pague 
11 rolos

Alimento para cães 
Max Selection                       
Diversos sabores, 
embalagem c/ 10,1kg

Feijão-carioca 
T1 Camil
Pacote c/ 1kg

Ervilha Predilecta
Unidade c/ 200g

4,29
PCT.

R$

1,39
UNID.

R$

Milho-verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g

Catchup Predilecta
Embalagem c/ 192 
sachês c/ 7g1,49

UNID.

R$ 9,89
EMB.

R$
Biscoito recheado 
Passatempo 
Unidade c/ 130g 1,55

UNID.

R$
Tablete ao leite 
Lacta
Unidade c/ 90g

Doce de leite 
Itambé 
Unidade c/ 395g

Esponja multiuso 
Scoth Brite 
Embalagem c/ 3 
unidades

Vassoura Phenix 
Santa Maria

2,99
UNID.

R$ 7,29
UNID.

R$

3,99
EMB. 

R$

4,89
UNID.

R$

Copo de chopp 
Munich 7109
Unidade p/ 200ml 

2,99
UNID.

R$

Copo de chopp 
Munich 7709
Unidade p/ 300ml

3,59
UNID.

R$

6,99
UNID.

R$

Inseticida aerosol 
ação total Baygon
Unidade c/ 395ml
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 
IDADE OU MAIS.
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2,39
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado T1 
Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Queijo 
mussarela Biana
Peça

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

Sabão em barra 
glicerinado m&k 
Embalagem 
c/ 5 unidades c/200g4,89

GARRAFA

R$ 3,85
EMB.

R$

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

1,79
PCT.

R$

imagem ilustrativa

19,90
EMB.

R$

Faqueiro New 
Kolor Tramontina
Preto ou branco, 
embalagem c/ 12 
unidades
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O Conselho Regional de Me-
dicina do Rio Grande do Norte 
(Cremern) cobrou do Governo do 
Estado medidas efetivas para a 
manutenção dos atendimentos 
de casos graves de diabetes e de 
problemas vasculares no Hospital 
Ruy Pereira, em Tirol, zona Leste 
de Natal, que corre o risco de ser 
fechado em razão de problemas 
estruturais. A entidade estuda in-
gressar com uma ação civil pública 
para garantir que os serviços espe-
cializados sejam mantidos.

O Cremern apresentou nesta 
quinta-feira, 10, dados clínicos das 
atividades da unidade pública. O 
local é o único no estado que presta 
atendimentos especializados em 
doenças vasculares. É responsá-
vel, ainda, por atender pacientes 
acometidos por isquemia crítica 
[quando fluxo arterial é insuficien-
te para manter as funções normais 
dos tecidos] e também promove 
amputações clínicas.

Dados fornecidos pelo Cre-
mern, a partir de pesquisa feita 
pela Câmara Técnica de Cirurgia 
Vascular da entidade, apontam 
um aumento expressivo da deman-
da. Em 2018, o hospital promoveu 

1.363 cirurgias e 242 amputações 
de membros inferiores (da altura 
da coxa ou perna). A média foi de 
4,6 amputações por semana. No 
entanto, somente entre janeiro a 
setembro de deste ano, o número 
de cirurgias saltou para 1.737 e o 
de amputações foi de 411. A média 
semanal de amputados clínicos pu-
lou para 8,5 por semana.

“Este é um número absurdo. 
Isso reflete uma falência no atendi-
mento básico de saúde. Nós temos 
que cessar as amputações. Muitos 
pacientes não têm acesso às me-
dicações e não há tratamento ade-
quado para os casos de diabetes”, 
reclama o presidente do Cremern, 
Marcos Lima de Freitas.

De acordo com ele, a discussão 
não é apenas relacionada com o 
possível fechamento do Ruy Perei-
ra, mas em como o poder público 
vai atuar para garantir um serviço 
digno para os pacientes vasculares 
no Rio Grande do Norte. “A dis-
cussão do Hospital Ruy Pereira 
traz outras discussões, e o Estado 
precisa cuida melhor dos pacientes. 
Temos, sim, que promover maior 
acesso para a área de diagnóstico e 
terapêutica médica, para que pos-

samos reduzir o número de ampu-
tações”, aponta.

Segundo o Cremern, a unidade 
deveria ampliar as ações de diag-
nóstico e de serviços terapêuticos. 
A entidade sugere o aumento de 
30 leitos de internação e a ofertar 
de 12 leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva.

A entidade representativa da 
classe médica potiguar terá uma 
reunião plenárias na próxima se-

gunda-feira, 14, para definir posi-
cionamento sobre a ação civil públi-
ca. Em junho deste ano, o Cremern 
decidiu por medida semelhante ao 
buscar judicialmente melhorias pa-
ra o Hospital Regional de São Pau-
lo do Potengi, que atende pacientes 
em 13 municípios potiguares. Em 
setembro, a 4ª Vara da Justiça Fe-
deral definiu que o Estado deveria 
tomar medidas urgentes para ga-
rantia os serviços de saúde.

“O atual sistema de atendimen-
to não é o ideal. Queremos ações 
efetivas para a redução dos casos 
de amputação. Vamos esperar a si-
nalização do Governo do Estamos, 
mas se não encontrarmos mudan-
ças podemos ingressar com uma 
ação civil pública estruturante 
para atender os pacientes com pé 
diabético”, detalha.

A polêmica sobre o Hospital 
Ruy Pereira foi iniciada em junho 
passado, após o titular da Secre-
taria Estadual de Saúde (Sesap), 
Crispiniano Maia, anunciar o 
fechamento da unidade de aten-
dimento. Após críticas de entida-
des médicas e a abertura de um 
inquérito pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN), 
o encerramento das atividades foi 
cancelado.

No último dia 7 de outubro, após 
relatório do Conselho Estadual de 
Saúde, uma entidade que congrega 
diversas instituições públicas e da 
sociedade civil, o assunto voltou a 
ser discutido. O colegiado recomen-
dou o fechamento imediato do hos-
pital e a transferência de pacientes 
para outras unidades, mas a Sesap 
decidiu não acatar.

Marcos Lima de Freitas, presidente do Cremern, destacou a funcionalidade do hospital

Conselho de Medicina estuda ingressar na 
Justiça para manter serviços do Ruy Pereira
Unidade pública de saúde é responsável pelo atendimento dos casos graves de diabetes e de pacientes com problemas 
vasculares, mas por problemas estruturais, corre o risco de ser fechado pelo Governo do Estado, e os pacientes, realocados

Intervenção

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu 
nesta quinta-feira, 10, inquérito 
civil para apurar a utilização de 
policiais militares no serviço de 
vigilância ao Morro do Careca, em 
Ponta Negra, na zona Sul de Natal. 
A medida requer que o serviço, que 
hoje é realizado pela PM e agentes 
da Guarda Municipal, seja feito por 
integrantes das Forças Armadas.

De acordo com o promotor pú-
blico Wendell Beetoven Ribeiro 
Agra, autor do inquérito civil, o 
objetivo da ação é promover uma 
alternativa para o monitoramento 
da área de proteção ambiental, que 
também engloba a área da Barreia 
do Inferno. O objetivo é otimizar 
a utilização dos agentes da Com-
panhia Independente de Proteção 
Ambiental da Polícia Militar (CI-
PAM) no combate de crimes contra 

o meio ambiente.
Ainda segundo ele, os militares 

das Força Aérea Brasileira (FAB) 
– que já atuam na proteção da Bar-
reira do Inferno – poderiam absor-
ver esta obrigação.

Ele reforça que a retirada dos 
policiais militares deste serviço 
de vigilância, algo que perdura 
há 20 anos – após decisão judicial 

que proibiu o acesso do público ao 
Morro do Careca –, permitiria au-
mento do contingente dos agentes 
no atendimento de ocorrências con-
cretas e na preservação da ordem 
pública. O promotor público enviou 
ofício ao Ministério Público Federal 
no Rio Grande do Norte e solicitou 
colaboração para a substituição de 
policiais militares na vigilância da 
interdição do Morro do Careca.

Também foi pedido ao coman-
dante da CIPAM o efetivo total 
empregado na atividade de vigilân-
cia do Morro do Careca, bem como 
esclareça se o uso de agentes de se-
gurança está prejudicando outras 
ações do grupamento. O inquérito 
solicitou, ainda, que o Centro de 
Lançamento da Barreira do In-
ferno esclareça se a segurança da 
unidade é realizada por militares 
da FAB ou se é terceirizada.

Morro não pode ser escalado por populares

Ministério Público quer retirar PMs que 
fazem a vigilância do Morro do Careca

Recomendação

José Aldenir / Agora RN

Semsur inicia cadastramento 
de ambulantes em cemitérios

Dia de Finados

A Prefeitura do Natal deu 
início nesta quinta-feira, 10, 
ao cadastramento dos comer-
ciantes informais que desejam 
atuar nas proximidades dos ce-
mitérios no Dia de Finados, que 
é celebrado em 2 de novembro, 
e tradicionalmente atrai um 
maior número de visitantes aos 
cemitérios. Diante disso, a Se-
cretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) está fazendo 
o cadastramento com o objeti-
vo de organizar a presença de 
ambulantes no entorno dos oito 
cemitérios públicos da cidade.

O ordenamento se dará em 
espaços apropriados para que 
não dificultem a circulação de 
pessoas. A distribuição dos 
lugares que serão ocupados 
também será dividida por tipo 
de produtos vendidos. A inscri-

ção dos ambulantes está sendo 
realizada exclusivamente no 
Setor de Fiscalização, na sede 
da Semsur, localizada na Rua 
Princesa Isabel, 799. O cadas-
tramento acontece entre os dias 
10 e 25 de outubro das 8h às 
12h e das 14h às 17h, por ordem 
de chegada.

Locais lotam no dia 2 de novembro

José Aldenir / Agora RN
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Demis Roussos

As discussões abertas na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte sobre a possi-
bilidade de anular o decreto que 
criou o Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial (Pro-
edi) assustam os principais grupos 
empresariais instalados no Esta-
do. De acordo com o diretor indus-
trial do Grupo Guararapes, Jairo 
Amorim, uma possível derrubada 
do decreto do Proedi pode repre-
sentar o fim da indústria no esta-
do. “Se os deputados aprovarem a 
extinção do incentivo enterram de 
vez a indústria e a credibilidade do 

Rio Grande do Norte, pois os que 
aqui estão, sob ameaça constante, 
vão procurar outro estado e novos 
investimentos não virão. Sem in-
centivo, nem que seja por um mês, 
não dá para sustentar a empresa. 
Nós e vários outros não temos co-
mo ficar, isso já é algo certo”, afir-
ma Amorim.

A decisão do Legislativo po-
tiguar impactaria diretamente, 
apenas no caso da Guararapes, 
em nove mil postos de trabalho 
diretos que hoje fazem funcionar 
o imenso complexo no Distrito 
Industrial de Extremoz. Entre 

os “vários outros” citados por 
Jairo como passíveis de fechar 
as portas no RN estão as gigan-
tes têxteis Vicunha e Coteminas. 
A medida drástica seria fruto 
da quebra de expectativas dos 
industriais, da insegurança jurí-
dica que o fim da política traria 
e, acima de tudo, do impacto nas 
contas das indústrias. A política 
de incentivos modernizada pelo 
Governo dá competitividade pa-
ra as empresas manterem suas 
plantas no RN. “Hoje temos como 
fonte de produtos as nossas fá-
bricas, as terceirizadas, a Ásia e 

o Paraguai. Para ser competitivo, 
precisa-se de incentivos. Na Ásia 
há subsídio, ajuda direta. No Pa-
raguai, o imposto é zero. Sem in-
centivos, mesmo que seja por um 
mês, não temos com sustentar a 
empresa aqui, infelizmente”, la-
mentou o executivo.

Além do fechamento, a virada 
de chave com uma eventual fina-
lização do Proedi também susta-
ria os planos de investimentos já 
traçados pelas empresas para o 
Rio Grande do Norte após a nova 
política desenhada pela equipe do 
Governo estadual.  Jairo Amorim, diretor do Grupo Guararapes

De acordo com o diretor industrial do Grupo Guararapes, Jairo Amorim, uma possível derrubada do decreto do Governo 
do Estado que lançou o Programa, no fim de julho deste ano, pode até mesmo representar o término da indústria potiguar

Demis Roussos

Setor industrial potiguar alerta para 
importância da manutenção do Proedi

Programa

Logo após a edição do decreto 
nº 29.030, assinado pela governa-
dora Fátima Bezerra no fim de ju-
lho, o grupo Guararapes resolveu 
aumentar em 45% a demanda de 
produção junto às empresas de 
confecção terceirizadas no interior 
do RN, gerando novos empregos.

“Quando tivemos o sinal verde 
com o novo Proedi assinado já re-
solvemos aumentar a produção de 
22 mil peças de jeans por dia para 
32 mil peças. Estamos crescendo 
nesse momento, habilitando no-
vos fornecedores. Com incentivo e 
condições de competir, nós vamos 
crescer. O Proedi foi feito de forma 
inteligente pelo Governo, melho-
rando para as grandes empresas 

e também atendendo as empresas 
menores e do interior, dando um 
alento importante para a geração 
de empregos”, destacou ele.

A ação inicial da empresa que 
também controla a rede Riachue-
lo e o shopping Midway é apenas 
parte dos benefícios que a moder-
nização promovida pelo Governo 
no sistema de incentivo às indús-
trias pode trazer. 

“Nós conversamos com outros 
empresários e todos falam da em-
polgação com o novo momento. 
Por exemplo, o Ricardo Steinbru-
ch, da Vicunha Têxtil, já falou que 
tem planos de voltar a crescer no 
estado”, ressaltou Amorim. Lan-
çado no fim de julho de 2019, o 

Proedi garantiu os incentivos e 
assegurou os empregos das 103 
empresas que já faziam parte do 
extinto Proadi. A modernização 
da política industrial é parte da 
estratégia batizada pelo Governo 
do Estado de “RN + Competitivo”. 
A necessidade de atualização do 
modelo visa retomar a geração de 
emprego e renda perdida ao longo 
dos anos com a desatualização do 
Proadi, principalmente após as 
medidas de atração de empresas 
que foram criadas por estados 
vizinhos. Dados apontam que en-
tre 2012 e 2018 a quantidade de 
empregos ligados diretamente a 
empresas beneficiadas pelo Proadi 
caiu de 45 mil para 23 mil.Funcionários da Guararapes durante jornada de trabalho na sede da empresa no RN

Proedi aumentou produção e ajudou 
a gerar empregos no interior do RN

Demis Roussos
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A verticalização de constru-
ções na Praia do Meio e em outras 
áreas como o centro da cidade, 
dotadas de infraestrutura, mas 
abandonadas pelo poder público, 
entraram no radar da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), que há seis meses 
organizou um grupo de trabalho 
para subsidiar propostas à revi-
são do Plano Diretor de Natal.

Com forte oposição de gru-
pos ambientalistas, que estão 
preocupados com efeitos desse 
adensamento sobre a circulação 
dos ventos nas áreas costeiras, o 
grupo ligado à Fecomércio está 
concluindo estudos que levam em 
consideração possíveis interferên-

cias da verticalização na tempera-
tura de bairros como Petrópolis, 
Tirol e Cidade Alta.

“Esses estudos estão apontan-
do para a possibilidade de uma 
verticalização menor na quadra 
da frente para o mar, com au-
mento de gabarito crescente nas 
quadras seguintes, de modo a não 
haver qualquer influência nas cor-
rentes de ar que dão a Natal esse 
clima tão agradável durante todo 
o ano”, comenta Marcelo Queiroz, 
presidente da Fecomércio.

“A gente acredita que dá para 
compatibilizar ambas as preocu-
pações e termos uma proposta 
mais moderna e desenvolvimen-
tista, sem impactar negativamen-
te na qualidade de vida de nossa 

cidade, pelo contrário”, acrescenta.
Segundo ele, “o que não pode 

é ficar como está, com imóveis 

em ruínas ou completamente de-
socupados nas nobres quadras à 
beira mar”.

A motivação da Fecomércio é 
também fortemente econômica, 
uma vez que ela representa as 
empresas do comércio, serviços e 
turismo, responsáveis por 70% dos 
empregos e 65% do PIB estadual.

 De acordo com Queiroz, uma 
das conclusões importantes do 
grupo de estudo organizado pela 
Fecomércio é que o atual Plano 
Diretor não foi capaz de adensar 
adequadamente os bairros já do-
tados de infraestrutura na Região 
Metropolitana, forçando um aden-
samento maior justamente em 
bairros periféricos sem nenhuma 
infraestrutura.

“Enquanto isso, a área central 
de Natal e bairros como Centro, 
Ribeira e Alecrim, por exemplo, 
que conta com toda infraestrutura 
pronta, tiveram queda de popula-
ção, em alguns casos, superior a 
29%”, afirma.  

Outra crítica que Queiroz faz 
ao atual Plano Diretor é que a lei 
atual não foi capaz de interrom-
per o processo de esvaziamento 
urbanístico de bairros como a Ri-
beira e a Cidade Alta.

“Assim, estamos sugerindo 
um coeficiente de adensamento 
maior nos eixos urbanos de Natal, 
a exemplo do Plano de Curitiba, 
bem como nos bairros da Ribeira, 
Cidade Alta e Alecrim”, finaliza o 
presidente da Fecomércio.

Pres. da Fecomércio, Marcelo Queiroz

Estudo da Fecomércio propõe aumento 
gradual da verticalização na região de orla
Grupo examina formas de propor adensamento maior dessa áreas sem prejuízos ambientais. Análises estão apontando
para a possibilidade de uma verticalização menor na quadra de frente para o mar, com aumento nas quadras seguintes

Plano Diretor

José Aldenir / Agora RN
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Coringa
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) 

trabalha como palhaço para uma 
agência de talentos e, toda semana, 
precisa comparecer a uma agente 
social, devido aos seus conhecidos 
problemas mentais. Após ser demitido, 

Fleck reage mal à gozação de três 
homens em pleno metrô e os mata. Os 
assassinatos iniciam um movimento 
popular contra a elite de Gotham City, 
da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é 
seu maior representante.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

NOITE DO ROCK

Bar do Pedrinho
Entrada gratuita
Início às 18h3011

OUTUBRO

BOB MARLON

Bardallos
Entrada variável
Início às 20h12

OUTUBRO

FESTIV‘AU’ RETRÔ

Botequim Beleza
A partir de R$ 20
Início às 19h11

OUTUBRO

TRIBUTO A PINK FLOYD

Bud’s Pub
A partir de R$ 10
Início às 19h11

OUTUBRO

Arena das Dunas
A partir de R$ 80
Início às 21h12

OUTUBRO

GERAÇÃO KPOP

Espaço Bar.co
A partir de R$ 12
Início às 10h13

OUTUBRO

SHOW DO BITA

Teatro Riachuelo Natal
A partir de R$ 50
Início às 17h3013

OUTUBRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
TBT do Safadão

Wesley Safadão volta a se apre-
sentar em Natal e dessa vez trazendo 
o seu mais novo projeto, o TBT WS,  
inédito no Rio Grande do Norte. O 
show é uma grande homenagem à 
carreira do artista, revisitando sucessos 
da época da banda Garota Safada, 
além de músicas do seu próprio 
repertório.

Lançado originalmente entre 2005 
e 2010, o repertório de TBT – cujo título 
reproduz a popular hasthtag usada 
nas redes sociais e que, em inglês, é a 
sigla de Throwback thursday (De volta 
a uma quinta-feira) – foi gravado em 18 
de maio deste ano de 2019 em show 
feito por Safadão no Rancho do Poço, 

em Fortaleza (CE).
Com ingressos a partir de R$ 80, 

o evento promete lotar a Arena das 
Dunas. Para garantir o conforto dos 
fãs, o espaço será dividido em dois 
setores principais. O setor “Tentativas 
em Vão” ficará à direita do palco, com 
entradas entre R$ 80 e R$ 176. Já o 
setor “Juras de Amor”, com open bar 
de whisky 8 anos, vodka nacional, gin, 
cerveja Skol, refrigerante e água, tem 
entradas entre R$ 180 e R$ 396.

INFORMATIVO
SEMANAL

Médicos�do�programa�Estratégia�
Saúde�da�Família�(ESF)�de�Natal�
suspenderam�o�atendimento�e�
protestaram,�na�quarta-feira�(9),�em�
frente�à�prefeitura.�A�ação�é�contra�o�
atraso�no�pagamento�da�gratificação�e�
as�más�condições�de�trabalho.�Os�
servidores�se�concentraram�na�sede�
do�Sindicato�dos�Médicos�do�Rio�
Grande�do�Norte�(Sinmed�RN)�e�
depois�saíram�em�caminhada�pelas�
principais�vias�de�acesso�a�prefeitura�
carregando�faixas�e�cartazes�que�
pediam�o�pagamento�em�dia.�Os�
médicos�foram�convocados�por�

concurso�público�e�preenchem�as�
vagas�oriundas�do�Programa�Mais�
Médicos,�mas�estão�sem�receber�a�
remuneração�há�seis�meses.�A�perda�
chega�a�70%�da�remuneração,�com�
relação�ao�que�recebiam�no�Mais�
Médicos.

O�Sinmed�RN�continua�as�negociações�
com�a�secretaria�de�saúde�do�
município,�caso�os�pagamentos�não�
sejam�regularizados,�será�discutido�em�
assembleia�novas�paralisações�para�a�
próxima�semana�e�uma�possível�greve�
por�tempo�indeterminado. sindicatodosmedicos.rn @sinmed.rn

@sinmedrn (84)�98701�3795

população�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãopopulação�da�regiãoMédicos�protestam
em�frente�à�Prefeitura�
de�Natal

2º�FÓRUM�
DE�ATUALIZAÇÃO
MÉDICA�DO�RN

11�E�12�DE�OUTUBRO

www.atualeventos.com
Inscrições�abertas�

O�Sinmed�RN�recebeu�uma�carta�de�
médicos�da�Unidade�de�Pronto�
Atendimento�(UPA)�do�bairro�Pajuçara�
que�está�sem�realizar�exames�de�Raio�
X�desde�janeiro�de�2019,�prejudicando�
a�população�que�depende�
exclusivamente�do�serviço�público�
para�atendimento�na�área�da�saúde.

“Pelo�que�estava�estabelecido,�trata-se�
de�um�problema�de�caráter�
administrativo�da�Prefeitura�do�Natal�e�
o�gestor�da�unidade�está�sem�
condições�de�solucionar�o�problema,�
uma�vez�que�cabe�a�prefeitura�definir�
esse�fluxo”.�A�carta�diz�também�que�
“os�médicos�enfrentam�diariamente�
problemas�seríssimos,�como�o�caso�de�
uma�mãe�gestante�que�precisou�
procurar�sete�vezes�em�instituições�
diferentes�do�Sistema�Único�de�Saúde�
(SUS),�e�terminou�na�UPA�Pajuçara�
para�apresentar�um�Raio�X�da�filha,�e�
relatou�que�não�foi�atendida�em�
outros�lugares�pelo�fato�de�portar�um�
cartão�do�SUS�emitido�em�município�
vizinho.�Mais�grave�ainda,�o�fato�de�a�
referida�mãe�ser�uma�mulher�humilde�
e�no�quinto�mês�de�gestação”.

O�Sinmed�RN�declara�apoio�aos�
médicos�da�UPA�e�irá�atuar�junto�a�
diretoria�para�cobrar�as�devidas�
providências,�uma�vez�que�o�
atendimento�público�de�qualidade�é�
a�prioridade�da�entidade.

DENÚNCIA
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A verticalização de constru-
ções na Praia do Meio e em outras 
áreas como o centro da cidade, 
dotadas de infraestrutura, mas 
abandonadas pelo poder público, 
entraram no radar da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), que há seis meses 
organizou um grupo de trabalho 
para subsidiar propostas à revi-
são do Plano Diretor de Natal.

Com forte oposição de gru-
pos ambientalistas, que estão 
preocupados com efeitos desse 
adensamento sobre a circulação 
dos ventos nas áreas costeiras, o 
grupo ligado à Fecomércio está 
concluindo estudos que levam em 
consideração possíveis interferên-

cias da verticalização na tempera-
tura de bairros como Petrópolis, 
Tirol e Cidade Alta.

“Esses estudos estão apontan-
do para a possibilidade de uma 
verticalização menor na quadra 
da frente para o mar, com au-
mento de gabarito crescente nas 
quadras seguintes, de modo a não 
haver qualquer influência nas cor-
rentes de ar que dão a Natal esse 
clima tão agradável durante todo 
o ano”, comenta Marcelo Queiroz, 
presidente da Fecomércio.

“A gente acredita que dá para 
compatibilizar ambas as preocu-
pações e termos uma proposta 
mais moderna e desenvolvimen-
tista, sem impactar negativamen-
te na qualidade de vida de nossa 

cidade, pelo contrário”, acrescenta.
Segundo ele, “o que não pode 

é ficar como está, com imóveis 

em ruínas ou completamente de-
socupados nas nobres quadras à 
beira mar”.

A motivação da Fecomércio é 
também fortemente econômica, 
uma vez que ela representa as 
empresas do comércio, serviços e 
turismo, responsáveis por 70% dos 
empregos e 65% do PIB estadual.

 De acordo com Queiroz, uma 
das conclusões importantes do 
grupo de estudo organizado pela 
Fecomércio é que o atual Plano 
Diretor não foi capaz de adensar 
adequadamente os bairros já do-
tados de infraestrutura na Região 
Metropolitana, forçando um aden-
samento maior justamente em 
bairros periféricos sem nenhuma 
infraestrutura.

“Enquanto isso, a área central 
de Natal e bairros como Centro, 
Ribeira e Alecrim, por exemplo, 
que conta com toda infraestrutura 
pronta, tiveram queda de popula-
ção, em alguns casos, superior a 
29%”, afirma.  

Outra crítica que Queiroz faz 
ao atual Plano Diretor é que a lei 
atual não foi capaz de interrom-
per o processo de esvaziamento 
urbanístico de bairros como a Ri-
beira e a Cidade Alta.

“Assim, estamos sugerindo 
um coeficiente de adensamento 
maior nos eixos urbanos de Natal, 
a exemplo do Plano de Curitiba, 
bem como nos bairros da Ribeira, 
Cidade Alta e Alecrim”, finaliza o 
presidente da Fecomércio.

Pres. da Fecomércio, Marcelo Queiroz

Estudo da Fecomércio propõe aumento 
gradual da verticalização na região de orla
Grupo examina formas de propor adensamento maior dessa áreas sem prejuízos ambientais. Análises estão apontando
para a possibilidade de uma verticalização menor na quadra de frente para o mar, com aumento nas quadras seguintes

Plano Diretor

José Aldenir / Agora RN
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A Nasa lançará na quin-
ta-feira, 10, um satélite pro-
jetado para ajudar cientistas 
a prever como os eventos cli-
máticos espaciais se compor-
tam na ionosfera da Terra. A 
missão chamada Icon deve-
ria ter sido lançada original-
mente em 2017, no entanto, 
problemas com o foguete 
Pegasus impediram que o 
evento acontecesse. Agora, a 
Northrop Grumman afirma 
que está tudo certo para de-
colagem.

Para chegar ao espaço, o 
foguete que lança este saté-
lite não decola do solo, como 
a maioria. Em vez disso, ele 
será lançado de baixo da asa 
de um avião gigante, subin-
do para o espaço no ar.

A ionosfera é uma enor-
me camada que começa a 48 
km da Terra e se estende por 
600 km. Esta parte da at-
mosfera é responsável pelo 
que é conhecido como clima 
espacial. É nela que as partí-
culas que fluem do Sol inte-
ragem com as partículas da 
nossa atmosfera, carregan-
do-as com energia e criando 
fenômenos ‘estranhos’, como 
a aurora e as tempestades 
geomagnéticas.

“O que sabemos sobre 
a ionosfera é que ela re-
almente muda de um dia 
para o outro”, disse Tho-
mas Vermel, pesquisador 
principal do Icon da Uni-
versidade da Califórnia em 
Berkeley, ao The Verge. “E 
a outra coisa que sabemos 
é que essas mudanças são 
difíceis de prever.”

A fala de Vermel de-
monstra a existência de 
uma lacuna de conhecimen-
to sobre o espaço que afeta 
muito a Terra. Eventos 
climáticos espaciais podem 
ter um impacto real nos 
eletrônicos e sistemas do 
planeta. Além disso, a Es-
tação Espacial Internacio-
nal (ISS) e vários satélites 
voam pela ionosfera, assim 
como sinais de GPS.

Nasa lança satélite 
para entender 
parte dos eventos 
climáticos espaciais

Experiência

Satélite será lançado para o espaço

Divulgação / Olhar Digital

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

FRANCISCO DANTAS BEZERRA CERAMICA – EPP do CNPJ: 07.196.796/0001-49, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS com nº 2019-136246/TEC/
RLS-0075, para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado em Sítio Carnaúba 
de Baixo, S/Nº, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

Francisco Dantas Bezerra

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

LIEGE DOMINGOS COSME DE ARAUJO CPF: 081.618.164-09, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada - LS, para extração mineral de Saibro numa área de 19,75 (há) 
localizada na Zona Rural no Município de Parazinho/RN. 

LIEGE DOMINGOS COSME DE ARAUJO 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

J. S. DE PAULA, inscrita sob o CNPJ nº 04.313.103/0001-62, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Fabricação de Cabines 
e Manutenção de Carrocerias, localizada na Rua Felipe Camarão, 24, Forno Velho, Mossoró - RN.

J. S. DE PAULA
Representante Legal

 CONCESSÃO DE  LICENÇA  SIMPLIFICADA

MORADA CEMITÉRIOS LTDA EPP, CNPJ 70.028.675/0001-24, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Concessão da  LS – Licença  Simplificada Nº 2019-133153/TEC/LS-0099 com prazo de 
validade até 01/10/2025, em favor do empreendimento (Morada II) do Cemitério Morada da Paz, 
localizado na  Rua Aurino Vila, 882 Emaús Parnamirim RN.

José Eduardo Vila
Sócio - Gerente

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
  PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0001-27, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
o PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), para um Posto Revendedor de Combustíveis 
Líquidos Para Automotores, localizado na Av. PTE JUSCELINO, 1087 CENTRO CEP: 59.464-
000 no município de SANTA MARIA/RN. 

 
FRANCISCO DE SALES DANTAS

Titular

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA, CNPJ: 04.634.597/0001-87, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação de Licença de Operação – LO n° 2008-024967/TEC/LO-0608, de validade 
, a qual licencia um posto para revenda de combustíveis líquidos e Gás Natural Veicular, localizado 
em um terreno com área total de 1.674,99 m², situado na Rua Rui Mariz, 6454, Boa Passagem, 
Caicó/RN.

WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA 
Requerente/Proprietário

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO

Nº 001/2019

 A Presidente da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Jaime Ferreira 
Andrade, CNPJ: 02.853.178/0001-00 – Bento Fernandes-RN, nomeada através de Ata em 22 de 
Março de 2019. A Senhora Presidente, torna público a quem interessar que fará realizar Processo 
Seletivo Simplificado, na modalidade CHAMADA PÚBLICA, tendo por finalidade a contratação de 
profissionais qualificados para desenvolvimento do Programa SEGUNDO TEMPO – Padrão, em 
atendimento a crianças e adolescentes da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Jaime Ferreira Andrade – Bento Fernandes/RN, conforme especificações constantes no edital em 
anexo, como também em conformidade com o Decreto 8726/2016 e a Lei 13.019/2014, no período 
de 11.10.2019 à 17.10.2019, Julgamento e seleção no dia 18/10/2019 às 10:00 horas, no prédio 
sede da Associação, situada à Rua Duque de Caxias, 56 – Centro – Bento Fernandes/RN. CEP: 
59.555-000, o edital poderá ser solicitado através de cadastro inicial, para maiores informações no 
e-mail: associacaojaimefandrade@gmail.com

Bento Fernandes-RN, 04 de outubro de 2019

Tércia Cristina Andrade de Oliveira 
Presidente da Associação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00047/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza da caixa d’água da Uni-
dade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documenta-
ção e a proposta será no dia 29/10/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 28/10/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situ-
ado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

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 por item, Processo 
Licitatório Nº. 072/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 24/10/2019 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, 10/10/2019. Pregoeiro/PMM.

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 por item, Processo Licitatório 
Nº. 079/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL NA FORMA PARCELADA 
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TI) NECESSÁRIOS PARA USO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E SEUS ÓR-
GÃOS, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 25/10/2019 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, 10/10/2019. Pregoeiro/PMM.

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 
705.737.771-10, Passaporte Francês sob o n° 13AB66100, residente e domiciliado no Acesso a Rua da 
Albacora, s/n, casa café blue, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, e o Sr. ALAIN CLAUDE 
JEAN SAVY, francês, solteiro, empresário, portador do Passaporte n° 12AR22736, RNE n° V770110-0, e 
sob o CPF/MF n° 017.034.444-42, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, 1181, residencial cabo 
verde, casa 05, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, que vem através de seu advogado, Dr. 
Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritó-
rio profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “‘terreno urbano localizado na esquina da Rua dos Pássaros com a Av. Baía 
dos Golfinhos, 1555, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.179-000, com 403,58m² (quatrocentos e 
três metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), com benfeitorias do tipo muros, imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.035.03.1034.0000.7 e 
sequencial número 1.002838.2 em nome do antigo possuidor, CEP: 59.179-000. Tendo as seguintes des-
crição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 22,40m, com a Rua dos Passaros; Ao Leste, do 
ponto P2 ao P3 com 17,80m, com a Sra. Vivia Kadidja Nascimento de Oliveira e o Sr. Victor Daniel Gomes 
Sosa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 23,57m, com o Sr. Luis Antonio Pereira Neto; Ao Oeste, do ponto 
P4 ao P1 com 17,80m, com a Avenida Baía dos Golfinhos. Com as Seguintes Coordenadas Geográfi-
cas: P1/-X=273738.15 Y=9310584.85 P2-X=273759.77 Y=9310590.73 P3-X=273765.24 Y=9310573.79 
P4-X=273742.49 Y=9310567.61.’ Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
350.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas 
as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Vivia Kadidja Nascimento de Oliveira, 
o Sr. Victor Daniel Gomes Sosa, o Sr. Luis Antonio Pereira Neto, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requi-
sitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões 
ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 11.10.2019

COMISSÃO ELEITORAL

ATA DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ANPUH-RN Aos vinte e oito dias do 
mês de agosto de dois mil e dezenove (28/05/2019), após encerrada a votação para a eleição 
da Diretoria da ANPUH-RN – Período 2019-2020, a Comissão Eleitoral – constituída na forma da 
Portaria n° 01/2019-ANPUH/RN, de 12 de julho de 2019 – reuniu-se e procedeu à leitura da Ata 
de Reunião Extraordinária da ANPUH, realizada no mesmo dia 28/08/2019 na Sala 25 do Bloco I 
do Setor II do CCHLA-UFRN. Feita a análise da Ata, constatou-se o seguinte resultado: a Chapa 
Única – As Ideias não Morrem – foi eleita com a unanimidade dos votos dos presentes. Dessa 
forma, a Comissão Eleitoral declarou vencedora a Chapa Única: As Ideias não Morrem para as-
sumir a Diretoria da ANPUH-RN no período 2019-2020, devendo ser empossada imediatamente, 
conforme estabelecido na mesma Assembleia que a elegeu, por ser caso omisso no Estatuto e 
a Assembleia soberana. Não havendo mais nada a tratar, declarou-se encerrada a reunião, cujo 
resultado será publicado em jornal de grande circulação (impressa e digital). 
Natal, 29 de agosto de 2019 (29/08/2019).

Prof. Haroldo Loguercio Carvalho - Presidente da Comissão Eleitoral.
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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

No trabalho, podem surgir mudanças 
e oportunidades bem interessantes. 
Você só vai precisar de mais 
concentração para aprender algo 
novo. Avalie os riscos antes de se 
envolver num amor proibido. 

Os astros anunciam um dia agitado 
e produtivo para você no trabalho. 
Cuidado com o que vai dizer e ouvir, 
pois pode ter problemas com mal-
entendidos. Chances de romance 
com colega próximo.

Evite contar demais com a opinião ou 
o apoio dos colegas hoje, pois há o 
risco de se decepcionar. Atração por 
alguém da turma pode ser irresistível, 
mas avalie prós e contras antes de se 
envolver.

Terá sorte em tudo que fizer e 
saberá direitinho o que dizer 
para convencer as pessoas. Evite 
extravagâncias. Cuidado para não 
colocar tudo a perder com cenas de 
ciúme e possessividade.

Quem deseja mudar de emprego ou 
dar uma guinada na carreira pode 
contar com a ajuda dos astros. Mas 
não é um bom dia para parcerias. 
Forte atração por pessoa do trabalho 
ou muito disputada.

Você pode ganhar dinheiro ao lidar 
com serviços caseiros ou ao negociar 
algum bem de família. Assuntos do 
passado podem vir à tona e tumultuar 
seu dia. 

Não tenha medo de dizer “não” se 
alguém pedir mais do que você pode 
cumprir. Cuidado também com a 
saúde: evite extravagâncias, ok? Boa 
sintonia no romance. 

Cuidado com fofocas e mal-entendidos. 
Procure ficar mais quieto(a) no seu canto. 
Romance secreto pode cair na boca do 
povo, tenha cautela. A dois, esclareça 
qualquer dúvida ou insegurança.

O céu indica transformações e 
imprevistos no trabalho. Enfrente 
os desafios e procure se adaptar 
sem reclamar. Sucesso garantido na 
paquera e no romance. Use e abuse 
da sua sensualidade.

O céu só aconselha a não misturar 
dinheiro com amizade, pois pode se 
complicar ainda mais. Na paquera, só 
vai se envolver se sentir firmeza na 
relação. 

Sociedade com parentes pode ter 
alguns problemas ao longo do dia. 
Controle as emoções e use a razão 
para resolver divergências. Na vida a 
dois, muito carinho e sedução. Não 
deixe a família interferir.

É provável que nem tudo saia como 
você planejou hoje. Por isso, evite 
sonhar alto demais. Aceite convites e 
aproveite para mostrar o seu charme. 
Cuide de quem ama e respeite as 
diferenças. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock com seu celular. Régis perde dinheiro no cassino. 
Maria da Paz fala com Marlene sobre Antero. Régis se endivida no cassino. Joana aparece na 
confeitaria e Tonho tem um pressentimento. Jô reclama de Téo para Carmelinda. Jô perde o emprego. 
Vivi comenta com Kim que encontrará Chiclete em seu apartamento. Abdias faz uma confissão para 
Sílvia. Fabiana beneficia os funcionários da fábrica para agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar 
Maria da Paz. Régis se assusta quando o agiota o procura na importadora. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta ajudar Shirley, e Inês se preocupa com a mãe. Júlio reclama 
de Alfredo para Almeida. Carlos e Clotilde consolam Lola. Higino sugere que Emília estimule 
a convivência de Justina com outras pessoas. Lola repreende Olga por implicar com Clotilde. 
Júlio convida Almeida para sair. Lola estranha quando Almeida chega sozinho à sua casa. 
Júlio dança com Marion no cabaré. Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece ao ver Olga 
dançando com Almeida. Shirley recebe uma carta misteriosa e fica transtornada. 

ÉRAMOS SEIS

Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com a flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. 
Mauri informa a Nana e Marcos que Alberto piorou depois que Paloma foi embora. Felipe fica 
confuso ao ver Jeff abraçando Evelyn. Gisele não atende à ligação de Diogo, preferindo dar 
atenção a Yuri. Felipe se aproxima de Evelyn e demonstra interesse em conhecê-la. Yuri e 
Gisele se beijam. Ramon repara que Paloma ainda está ligada a Alberto. 

Roger conta a Filipa que levou Sara para o conserto. Através do projeto “SOS Dog” do CLP, 
Verônica encontra Feijão. Guilherme e Raquel vão até a casa de Pendleton para encontrar 
soluções tecnológicas que ajudem Glória no tratamento do Alzheimer. O ex marido de Cláudia 
volta para a cidade para ficar mais próximo de seus filhos, Durval começa a se incomodar 
com a proximidade. Filipa reconhece Feijão e o leva de volta para a casa de João. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Depois de amargar o terceiro 
jogo seguido sem vitória à frente 
da Seleção Brasileira, que nesta 
quinta-feira, 10, empatou por 1 a 
1 com o Senegal, em Cingapura, 
o técnico Tite lamentou o desem-
penho do time nacional e também 
deixou claro que esperava a sua 
equipe tratando este amistoso na 
Ásia de uma maneira mais compe-
titiva. Uma boa atuação neste due-
lo se tornou importante depois dos 
dois confrontos que o Brasil fez nos 
Estados Unidos após a conquista 
da Copa América.

Em solo norte-americano, pri-
meiro empatou por 2 a 2 com a Co-
lômbia, em Miami, e na sequência 
decepcionou a ser derrotado pelo 
Peru por 1 a 0, em Los Angeles. “A 
seleção foi abaixo do que poderia 
produzir. Jogou menos do que po-
de e competiu menos do que pode. 
Não foi um bom jogo nosso”, reco-
nheceu o comandante, em entre-
vista coletiva no Estádio Nacional 
de Cingapura, onde o treinador viu 
a sua equipe ter um desempenho 
decepcionante e sem a qualidade 
técnica esperada, tendo em vista o 
nível dos seus jogadores.

“Esteve abaixo do seu padrão 
técnico, do seu normal competiti-
vo. No segundo tempo foi melhor e 
conseguiu trazer nossa ideia mais 

de bola, de troca de passes, circula-
ção. E depois da (jogadas em) pro-
fundidade, num plano avançado. 
Aí ela conseguiu. Mas esteve abai-
xo, sim”, admitiu. Tite também 
procurou valorizar a importância 
de poder voltar a encarar um rival 
africano, neste domingo, contra a 
Nigéria, às 9 horas (de Brasília), 
novamente em Cingapura, ao lem-
brar que o Brasil já havia sofrido 
para superar Camarões em um 
amistoso realizado em novembro 
do ano passado, quando venceu 
por 1 a 0.

“Da minha passagem aqui é 
a segunda vez que a gente joga 
contra a escola africana. E é a se-
gunda vez que a gente tem dificul-
dade. São equipes que procuram 
contato, trazem compactação, bola 
aérea forte. E a gente está ainda 
encontrando uma melhor forma de 
jogar contra as seleções africanas”, 
afirmou.

Tite aproveitou para dar um 
recado ao dizer que espera ver o 
Brasil encarando os nigerianos 
com o mesmo empenho que foi 
mostrado pelos senegaleses nesta 
quinta-feira. “Você tem de elevar 
esse patamar (de nível competiti-
vo). Para a seleção africana o amis-
toso tem uma importância e para 
nós precisa ter também”, concluiu.

Tite lamenta empate do Brasil 
contra Senegal em Cingapura
Tropeço foi o terceiro consecutivo do escrete 
canarinho após o título da Copa América de 2019

Amistoso

Tite, treinador da Seleção Brasileira, dando coletiva após resultado ruim contra Senegal

Lucas Figueiredo / CBF

Odair Hellmann não é mais 
técnico do Inter. O treinador não 
resistiu ao quarto jogo consecutivo 
sem vitória e foi demitido na tar-
de desta quinta-feira, 10, no dia 
seguinte à derrota por 1 a 0 para 
o CSA, no Rei Pelé, pelo Campeo-
nato Brasileiro. A demissão foi ofi-
cializada em nota oficial divulgada 

pelo clube. O auxiliar Maurício 
Dulac também deixa o clube, mas 
vice-presidente de futebol Roberto 
Melo permanece no cargo.

A demissão foi confirmada no 
final da tarde, após uma reunião 
pelo Conselho de Gestão de clube. 
Mas já vinha sendo tratada desde 
a noite anterior, em Maceió.

Odair Hellmann é demitido do 
Inter após sequência complicada

Caiu
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