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O leitor não é ingênuo, 
assim como o ouvinte e 
o telespectador. As redes 

sociais também não têm nada de 
“burrinhas” e a prova é o volume 
de postagens irônicas, agressivas 
mesmo, de gente atenta a tudo o 
que acontece. Com os outros.

Mas ainda há uma linha de 
comunicação que considera esse 
consumidor quase um retardado 
quando se propõe a manipulá-
lo grosseiramente por meio de 
informes oficiais, a maioria dos 
quais de uma inutilidade tocante.

Dizer que um fulano, de uma 
determinada entidade, “prestigiou” 
um determinado evento que nem 
era seu, é um desses casos que não 
deveria inundar a caixa eletrônica 
de jornalistas.

No passado não muito distante, 
quando ainda vigorava a ditadura 
militar, era comum os releases do 
governo ganharem os escaninhos 
das redações com um conteúdo 
mais ou menos assim:

“Autoridades civis, militares e 
eclesiásticas prestigiaram a visita 
do chefe do Executivo por ocasião 
da entrega da comenda tal às 
personalidades que destacaram 
durante o ano”;

ou: “Reinava grande júbilo 
entre os populares quando o 
avião presidencial aterrissou no 
aeroporto, trazendo a comitiva de 
autoridades”.

A despeito dessas histórias 

reportarem a acontecimento de 
40, 50 anos atrás, parece que 
as estruturas de poder, em suas 
diferentes instâncias, ainda não 
perceberam a importância da 
informação sobre a bajulação.

Quando, ainda nos anos 
de 1980, os veículos da grande 
imprensa demitiam jornalistas 
intensamente, estes profissionais 
foram buscar suas sobrevivências 
nas assessorias de imprensa, 
tirando esse segmento do 
ostracismo, imprimindo conteúdo, 
textos enxutos e boas apurações até 
em áridas matérias corporativas.

Os chamados “releases”, 
comunicados de imprensa, 
ganharam roupagem de coisa 
séria, a ponto de alguns segmentos 
da iniciativa privada investirem 
pesadamente na comunicação 
corporativa.

Enquanto isso, os governos 
ficaram para trás, prezando uma 
herança tirada (não se sabe de 
onde) do Estado Novo de Getúlio.      

“Prestigiar”, verbo inútil

EDITORIAL
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BOUBOULINA
O navio-tanque Bouboulina, 

embarcação da empresa grega 
Delta Tankers apontada pela 
Polícia Federal e a Marinha como 
o principal suspeito pelo desastre 
do derramamento de óleo no litoral 
brasileiro, não figuraria entre os 
principais alvos que teriam originado 
o derramamento. A conclusão é da 
organização americana Skytruth, 
empresa especializada em análises 
do mar via satélite e que reúne, entre 
seus fundadores, diversas empresas e 
organizações, como Google e Oceana.

NOVA CPMF
O secretário de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, 
o potiguar Rogério Marinho, 
reconheceu, em entrevista à rádio 
Eldorado, que continua no radar 
do governo federal a criação de um 
imposto nos moldes da CPMF para 
compensar a desoneração na folha de 
pagamentos das empresas.

CLIMA TENSO
A oposição à governadora Fátima 

Bezerra na Assembleia Legislativa 
resolveu se “entrincheirar”. Nos 
últimos dias, a Casa tem tido 
sessões tensas. Ontem, até os 
experientes deputados Getúlio Rêgo 

Cotado por Jair Bolsonaro para ser candidato a vice-
presidente na última eleição, o deputado federal Luiz 
Philippe de Orléans e Bragança (PSL-SP) disse que o 

presidente reconheceu publicamente nesta terça-feira, 13, que 
escolheu o general Hamilton Mourão (PRTB) porque o ex-
presidente do partido, Gustavo Bebianno, armou um dossiê contra 
ele. Depois de dizer que o herdeiro da família real poderia ser seu 
companheiro de chapa em agosto de 2018, Bolsonaro recuou e 
convidou para o posto Mourão. Na ocasião, o então presidenciável 
afirmou que o critério da escolha foi a governabilidade.

Dossiê contra o príncipe

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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(DEM) e Vivaldo Costa (PSD) se 
engalfinharam.

POR QUE LUTAMOS?
Candidata a vice de Fernando 

Haddad nas eleições presidenciais de 
2018, a ex-deputada estadual gaúcha 
Manuela D’Ávila (PCdoB) lança em 
Natal nesta quinta-feira, 14, seu novo 
livro, “Por que lutamos?: um livro sobre 
amor e liberdade”. Será no auditório da 
Reitoria da UFRN, à noite.

PESQUISA DO IBGE
Natal apresenta a segunda maior 

taxa de pretos e pardos subutilizados 
entre as capitais nordestinas, com 
31%, atrás apenas de Recife (PE), 

que registra 32%. Essa é uma das 
conclusões do estudo Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça, divulgado 
ontem pelo IBGE.

RUIM PARA O PAÍS
Deputada mais votada na 

história do Brasil, com mais de 2 
milhões de votos, Janaína Paschoal 
não vai deixar o PSL e acompanhar 
o presidente Jair Bolsonaro, que 
quer criar o Aliança pelo Brasil. A 
deputada não vê como positiva a 
decisão de Bolsonaro de deixar o 
PSL. “Entendo a iniciativa ruim 
para o país. Esse movimento do 
presidente vai dividir a maior 
bancada na Câmara”

ARTIGO
Jean Paul Prates - Senador da República

DPVAT: ruim com ele,
pior sem ele

A medida provisória baixada pelo presidente Jair Bol-
sonaro extinguindo, a partir do próximo ano, os seguros 
obrigatórios DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Auto-
motores Terrestres) e DPEM (Danos Pessoais Causados 
por Embarcações ou por sua Carga) é o tipo de iniciativa 
que parece ter saído do Palácio do Planalto com cheiro de 
vingança. De forma açodada, o governo acaba com a pro-
teção mínima que garantia uma indenização às vítimas de 
acidentes no trânsito e nas águas brasileiras. 

Sem estipular um substituto para os dois seguros obriga-
tórios, Bolsonaro e sua equipe relegam ao abandono aquele 
ciclista que guiava sua bicicleta para ir ao trabalho e foi abal-
roado por um ônibus. Também retira o direito do motoboy, 
no exercício da sua profissão, acessar a indenização quando 
se envolve em um acidente no caótico trânsito nacional, e do 
banhista atropelado por uma embarcação qualquer. 

Mais do que isso. Do total arrecadado pelo governo fede-
ral com o seguro obrigatório, 45% são repassados ao Minis-
tério da Saúde para custear o atendimento médico-hospita-
lar de vítimas de acidentes de trânsito em todo o território 
brasileiro. Outros 5% são repassados ao Ministério das Ci-
dades, para uso em programas de prevenção de acidentes 
no trânsito. A outra metade do dinheiro é destinada para o 
pagamento de reservas e das indenizações do seguro.

No ano passado, R$ 4,669 bilhões foram distribuídos da 
seguinte forma: 45% (R$ 2,101 bilhões) foram usados para 
o financiamento do SUS; 5% (R$ 233,5 milhões) foram des-
tinados ao Denatran para financiamento de programas de 
educação no trânsito e 50% (R$ 2,334 bilhões) foram usa-
dos para pagamentos de indenizações do DPVAT.

Com sua decisão intempestiva, o presidente da Repú-
blica vai retirar recursos do SUS e da educação no trân-
sito, além de desproteger vítimas de acidentes. Tudo isso, 
de acordo com evidências publicadas pela imprensa, para 
atingir seu desafeto, o presidente do PSL, deputado federal 
Luciano Bivar (PE). Bolsonaro e Bivar vem travando há 
alguns meses uma luta fratricida para ver qual dos dois 
fica com o comando e os milhões do fundo partidário do 
PSL. Em aparente desvantagem, parece que o presidente 
resolveu aplicar um golpe baixo.

Explico melhor: Luciano Bivar é controlador e presi-
dente do conselho de administração da seguradora Excel-
sior, uma das companhias credenciadas pelo governo para 
oferecer cobertura ao seguro DPVAT. Segundo o Estadão, 
somente nos seis primeiros meses de 2019 a seguradora in-
termediou o pagamento de R$ 168 milhões em indenizações 
relacionadas a acidentes envolvendo veículos automotores.

Também segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a Ex-
celsior é detentora de 2% da Seguradora Líder, consórcio 
responsável pela administração do DPVAT.

Nessa guerra suja, os estilhaços sobram mesmo é para a 
população. Bem ou mal, o DPVAT proporcionava algum tipo 
de apoio às famílias. Era fundamental sobretudo para aque-
las de mais baixa renda, que tinham direito a uma indeniza-
ção em momento da vida tão difícil. Usar como justificativa 
a existência de corrupção para extinguir o seguro soa como 
piada de mau gosto. Também vai desfalcar o erário.

Nós, parlamentares, vamos nos posicionar a respeito 
desta medida provisória. A princípio, parece não restar 
outro caminho a não ser a sua rejeição. Além disso, temos 
entre as nossas principais responsabilidades fiscalizar os 
atos do Poder Executivo. Não poderemos nos eximir do en-
cargo de apurar se a atitude do presidente da República, 
ao assinar essa MP, foi um puro ato de vendeta. Se isto 
ficar comprovado, vamos avaliar bem se Bolsonaro atentou 
contra a probidade na administração, o que caracterizaria 
crime de responsabilidade.
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O deputado estadual Allyson 
Bezerra (Solidariedade) disse que a 
prefeita de Mossoró, Rosalba Ciar-
lini, trata a gestão pública munici-
pal como uma “coisa de família”, ou 
o “quintal de casa”, e que este mo-
delo de administrar tem prejudi-
cado o desenvolvimento da cidade. 
Segundo o deputado, Rosalba faz 
uma “gestão fechada” e enxerga a 
política como um “negócio”.

As duras críticas foram feitas 
pelo parlamentar durante entre-
vista ao programa Agora News, 
apresentado pela jornalista Danie-
la Freire na rádio Agora FM (97,9). 
Pré-candidato a prefeito de Mos-
soró nas eleições de 2020, Allyson 
criticou, ainda, o atraso no paga-
mento dos salários dos servidores e 
lamentou a suspensão de repasses 
financeiros para instituições de 
saúde conveniadas da prefeitu-
ra. Por causa dessa interrupção, 
segundo o deputado, serviços de 
saúde gratuitos deixaram de ser 
oferecidos à população.

“A prefeita se fecha num mun-
do, achando que só aquele mundo 
sabe administrar a cidade de Mos-

soró. O resultado está aí: mais de 
três anos de gestão com salários 
atrasados e cirurgias eletivas pa-
ralisadas. Tem um hospital com 
18 meses, ou um ano e meio, de re-
passes atrasados pela prefeitura”, 
declarou Allyson – que cumpre o 
primeiro mandato como deputado 
na Assembleia Legislativa, após 
ter recebido 20 mil votos na cam-
panha de 2018, dos quais 13 mil 
foram apenas em Mossoró.

Segundo o deputado, a insatis-
fação da população com os diversos 
problemas da Prefeitura de Mos-
soró já aparece nas pesquisas. De 
acordo com ele, há sondagens que 
mostram que 70% dos mossoro-
enses rejeitam votar em Rosalba 
Ciarlini no ano que vem.

“Esse modelo (de gestão) foi im-
plantado no Rio Grande do Norte e 
nós sabemos o resultado. De 2010 
a 2014, o RN viveu um caos admi-
nistrativo e estamos pagando por 
isso até hoje. Essa forma de admi-
nistrar foi implantada no Estado e 
não deu certo”, falou Allyson, refe-
rindo-se ao período em que Rosal-
ba foi governadora, na verdade de 

2011 a 2014.
Na opinião de Allyson Bezer-

ra, a deterioração das finanças do 
Estado – hoje em situação de ca-
lamidade nessa área – se aguçou 
durante o governo de Rosalba. Ele 
registrou que, antes da gestão dela, 
o déficit previdenciário era de R$ 
4 milhões por mês. Hoje, o rombo 
está em R$ 130 milhões. O depu-

tado afirma que, após a passagem 
pelo governo estadual, Rosalba só 
voltou a vencer uma eleição em 
Mossoró por causa da memória em 
torno das gestões anteriores dela 
no município.

“Ela foi prefeita quanto tinha 
muito dinheiro. Naquela época, 
mesmo o gestor que não sabia 
administrar, como tinha muito 

dinheiro, acabava fazendo uma 
gestão mediana. Hoje há uma 
grande diferença, pois os recursos 
são escassos. Temos de chamar a 
iniciativa privada para dentro da 
gestão, para participar, para dialo-
gar”, ressaltou.

O deputado reclamou que Ro-
salba tem se recusado a recebê-lo 
na Prefeitura, como empresários e 
servidores públicos. “Sou deputa-
do da cidade. Pedi uma audiência 
pública para discutir as demandas 
e me colocar à disposição desde 
março. Estamos aguardando a 
prefeita para uma audiência no ga-
binete dela. Até hoje. Não recebe o 
deputado, não recebe empresários, 
servidores, ninguém que queira 
contribuir”, continuou.

Segundo Allyson, Rosalba tra-
ta a política “como um negócio de 
família”. “Empregou os filhos para 
serem secretários, irmãs para se-
rem gestoras de alguns órgãos pú-
blicos e o restante é de familiares 
ou correligionários. Trata a prefei-
tura como se fosse quintal de casa, 
coisa de família. E não é. Aquilo é 
do povo”, encerrou.

Deputado estadual Allyson Bezerra cumpre primeiro mandato na Asembleia Legislativa

Rosalba trata Prefeitura de Mossoró como 
“quintal de casa”, critica Allyson Bezerra
Segundo deputado, a ex-governadora, que hoje é prefeita da segunda maior cidade do Estado, faz uma “gestão fechada” 
e enxerga a política como um “negócio”. Segundo Allyson, Rosalba se recusa a recebê-lo desde março. “Prefeita se fecha”

“Coisa de família”

Eduardo Maia / ALRN

Médicos contratados pela Pre-
feitura do Natal decidiram iniciar 
na terça-feira, 19, uma greve por 
tempo indeterminado. A categoria 
aponta o não pagamento de gratifi-
cações, as quais corresponderiam à 
metade de seus vencimentos, como 
o principal motivo da paralisação. 
A gestão municipal não se posicio-
nou sobre o assunto. 

A paralisação envolve tanto 
os médicos contratados no último 
concurso quanto os mais antigos. A 
dívida, de acordo com o presidente 
do Sindicato dos Médicos do Rio 
Grande do Norte, Geraldo Ferrei-
ra, soma cerca de R$ 50 mil para 
cada um dos afetados.

“Na minha visão, isso caracteri-
za dois crimes da Prefeitura: um de 
apropriação indébita de recursos 
e outra de improbidade adminis-
trativa. Ou seja, ‘fiz um concurso 
público, contratei os profissionais 
e não estou cumprindo com o que 

o edital reza’”, afirmou Geraldo, 
se referindo à contratação de 100 
médicos convocados no início deste 
ano, durante entrevista ao progra-
ma Manhã Agora, da rádio Agora 
FM (97,9). “O pior é que eles saí-
ram do Mais Médicos, onde rece-
biam R$ 12 mil, ou de plantão de 
cooperativas, onde recebiam R$ 16 
mil, para receber R$ 3.500 (valor 
sem as gratificações), confiando na 
estabilidade de um concurso públi-
co”, completou.

A categoria cobra que uma res-
posta seja dada pela gestão municipal 
antes de virar o ano, para que a dívi-
da não seja caracterizada como “res-
tos a pagar”.  O receio é que, ao ser 
enquadrada nesta categoria de débi-
tos, o pagamento seja feito somente 
via precatórios após briga judicial. 

Geraldo Ferreira revelou que, 
na semana seguinte à contrata-
ção dos médicos concursados pela 
Prefeitura do Natal, a cooperati-

va mandou para seus cooperados 
convocação para vagas em várias 
unidades, oferecendo R$ 16 mil. 
“Como é que a prefeitura diz que 
não tem recursos para pagar uma 

gratificação aos médicos que fize-
ram concurso e imediatamente 
abre vagas para cooperativa em 
outras UPAs?”, questionou. Ainda 
segundo ele, o não pagamento de 
gratificações atinge cerca de 1,5 
mil servidores da saúde, os médi-
cos incluídos.

Outra pauta que motivou a gre-
ve foi a não implementação da ta-
bela de pagamento de 2019, previs-
ta no Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos (PCCV) dos médicos 
do município. O salário desses mé-
dicos ainda são referentes à tabela 
de 2016, de acordo com o sindicato. 
A decisão pela greve foi unânime e 
uma carta aberta será disponibili-
zada à população informando sobre 
as motivações da greve.  

Procuradas pela reportagem do 
Agora RN, as secretarias munici-
pais de Administração e de Saúde 
não se manifestaram sobre a defla-
gração da greve.

Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed

Médicos de Natal anunciam greve por tempo 
indeterminado para cobrar gratificações

Saúde

José Aldenir / Agora RN

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nes-
ta quarta, 13, que o Brasil 
conversou com a China sobre 
a possibilidade de estabele-
cimento de uma área de li-
vre-comércio entre os países. 
Guedes afirmou que o objetivo 
do Brasil é ampliar as trocas 
comerciais com o país asiático, 
ainda que isso signifique uma 
redução do superávit comer-
cial do Brasil com o parceiro.

“Não me incomodo se nos-
sa balança (comercial) com 
a China se equilibrar lá na 
frente”, afirmou Guedes, du-
rante evento do Novo Banco 
de Desenvolvimento, promo-
vido em Brasília em ocasião 
da 11.ª Cúpula do Brics. “O 
que queremos é mais comér-
cio com a China”, finalizou.

Brasil negocia 
acordo de livre 
comércio com a 
China, diz Guedes

Economia
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A eventual revogação do de-
creto que criou o Programa de 
Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do 
Norte (Proedi) provocaria um 
“impacto desastroso” na indús-
tria potiguar, na avaliação do 
empresário Neto Camelo.

Diretor da Associação dos 
Polos Industriais do Estado (As-
pirn), o empresário analisa que 
a derrubada dos incentivos fis-
cais previstos no programa in-
viabilizaria a continuidade das 
operações de várias empresas, 
que seriam empurradas para 
estados vizinhos.

“Estamos falando de uma 
situação catastrófica para o 
Estado. Seria a aniquilação de 

todo mundo. O industrial não 
quer nada a mais. Nunca pleite-
amos nenhum benefício a mais. 
Só queremos condições de con-
correr. Se não tiver incentivo, 
não conseguimos concorrer com 
ninguém”, argumentou o em-
presário, em entrevista nesta 
quarta-feira, 13, ao programa 
Manhã Agora, da rádio Agora 
FM (97,9).

Implementado em agosto 
pelo Governo do Estado – em 
substituição ao antigo Proadi 
–, o Proedi concede a indús-
trias instaladas no Rio Grande 
do Norte desconto de até 95% 
sobre o ICMS devido por elas. 
De acordo com o governo, o be-
nefício fiscal é uma forma de 

manter empresas instaladas no 
RN e de atrair novos negócios, 
já que estados vizinhos já conce-
dem o mesmo incentivo.

Os prefeitos, contudo, ale-
gam perda de arrecadação. Ges-
tores municipais representados 
pela Federação dos Municípios 
do RN (Femurn) entendem que, 
ao editar o decreto que criou o 
Proedi, a governadora Fátima 
Bezerra invadiu a receita das 
prefeituras. Como as gestões 
municipais têm direito a 25% do 
que é arrecadado com o ICMS, a 
verba repassada às prefeituras 
será diminuída, já que a isenção 
para as empresas será de até 
95% - antes, essa alíquota era 
de, no máximo, 75%.

Cálculos da Femurn apon-
tam que as prefeituras perderão 
até R$ 85 milhões por ano com 
o Proedi. Por isso, a entidade 
pede que o governo aponte uma 
compensação. A governadora 
Fátima Bezerra anunciou a 
destinação, até janeiro, de R$ 
10 milhões para os municípios 
usarem na área da saúde. Ou-
tros R$ 10 milhões foram pro-
metidos para 2020. Este acordo, 
porém, não agradou a todos os 
prefeitos.

Os prefeitos ameaçam ir à 
Justiça para terem as suas re-
ceitas preservadas. Enquanto 
isso, a Assembleia Legislativa 
discute um projeto que, se apro-
vado pela maioria dos deputa-

dos, pode sustar os efeitos do 
decreto de Fátima.

O empresário Neto Camelo 
defende que seja firmado um 
acordo entre governo e prefei-
tura que não afete a validade 
do Proedi, o que prejudicaria a 
indústria. “Sem os incentivos, o 
Estado não consegue competir 
e isso faz com que a indústria 
fique estagnada. Isso para não 
falar em extinção. A gente é 
sensível à reclamação dos pre-
feitos, mas tem que ter uma 
conversa para sentar e resolver 
de uma forma que o Proedi não 
seja colocado em xeque. Não dá 
essa insegurança jurídica. Se a 
gente sair do Proedi, a indústria 
ficará num limbo”, encerrou.

Empresário diz que indústria do RN seria 
“aniquilada” com derrubada do Proedi

Incentivos

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep) divulgou na 
tarde desta quarta-feira, 13, 
os gabaritos oficiais do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Também foram divul-
gados os Cadernos de Ques-
tões, em todas as suas versões. 

No total, são seis gabari-
tos para cada dia de aplicação 
e seis Cadernos de Questões, 
de acordo com as cores da 
prova e opções acessíveis. Os 
participantes podem acessar 
os gabaritos pelo portal do 
Inep, na página do Enem ou 
pelo aplicativo do Enem. 

Os participantes devem 
ficar atentos para conferir o 
gabarito relativo à cor de pro-
va que fez em cada domingo 
de aplicação.

Mesmo com o gabarito em 
mãos, os participantes ainda 
não poderão saber qual nota 
tiraram no exame, isso por-
que o Enem é corrigido pela 
chamada Teoria de Resposta 
ao Item (TRI). 

Cerca de 3,9 milhões de 
estudantes de todo o País  fi-
zeram as provas.

Gabaritos oficiais 
do Enem 2019 já 
estão disponíveis 
na internet

Educação

Implementado em agosto pelo Governo do Estado – em substituição ao antigo Proadi –, o Proedi concede a indústrias 
instaladas no Rio Grande do Norte desconto de até 95% sobre o ICMS devido. Prefeituras alegam perda de arrecadação
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O volume dos reservatórios hí-
dricos do Rio Grande do Norte ini-
ciou o mês de novembro com o me-
lhor resultado desde 2015, segundo 
boletim da Agência Nacional das 
Águas (ANA). A capacidade das 54 
unidades analisadas – entre açudes 
e barragens – ultrapassou a marca 
dos 25,39% de armazenamento.

Apesar do registro positivo, o 
RN tem 27 reservatórios abaixo 
dos 30% de armazenamento, sen-
do que 11 estão completamente 
secos. O volume total das outras 
27 unidades hídricas é de 1,09 
bilhão de metros cúbicos. A capa-
cidade máxima de armazenagem 
é de 4,4 bilhões de metros cúbicos.

O levantamento feito pela repor-
tagem do Agora RN, a partir da ca-
pacidade volumétrica das unidades 
hídricas potiguares, analisou dados 
publicados até esta quarta-feira, 13. 
Comparando com o ano de 2015, pe-
ríodo de maior intensidade da seca 
que aflige o Nordeste nos últimos 
cinco anos, a recuperação foi de 54 
milhões de metros cúbicos, saindo 
de 21,48% para 25,39%.

Ao analisar os dados de 2018, o 
volume de armazenamento subiu 
apenas 1,22%. Até 13 de novembro 
do ano passado, os 54 reservatórios 
potiguares registravam 1,058 bi-
lhão de metros cúbicos.

O maior reservatório do Estado, 
a barragem Engenheiro Armando 
Ribeiro Gonçalves, localizada entre 
os municípios de Assu, Itajá e São 
Rafael, apresentou aumento de 
60 milhões de metros cúbicos (m³) 
entre 2015 e 2019. Atualmente, a 
barragem tem 608,6 milhões de 
metros cúbicos de volume. No en-
tanto, este valor significa 25,25% 
da capacidade total, que é de 2,3 
bilhões de metros cúbicos.

O melhor resultado de volume 
registrado entre reservatórios poti-
guares é o do açude Boqueirão, em 
Parelhas, que tem hoje 80,56% da 

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o maior reservatório do Estado, na altura do município de São Rafael

Reservatórios hídricos do RN 
alcançam maior volume desde 2015
Segundo Agência Nacional de Águas, apesar do registro positivo, Estado tem 27 
reservatórios abaixo dos 30% de armazenamento; 11 estão completamente secos

Relatório da ANA

José Aldenir / Agora RN

RESERVATÓRIOS NO RN – 54
Capacidade total – 4,409 bilhões metros cúbicos (m³)
Capacidade atual – 1,09 bilhão de metros cúbicos (m³)
Volume de armazenamento – 25,39%
 Volumes dos principais reservatórios do RN

ENG. ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES
Armazenamento (em milhões de m³) – 610,25
Volume (%) – 25,72

SANTA CRUZ DO APODI
Armazenamento (m³) – 123,70
Volume (%) – 20,63

UMARI
Armazenamento (m³) – 92,72
Volume (%) – 26,04

POÇO BRANCO (JOÃO BATISTA DO REGO)
Armazenamento (m³) – 35,20
Volume (%) – 26,04

BOQUEIRÃO DE PARELHAS (MINISTRO JOAÕ ALVES)
Armazenamento (m³) – 23,06
Volume (%) – 27,20

FONTE: Agência Nacional das Águas (ANA)

ç

capacidade total. Isso significa 8,9 
milhões de metros cúbicos.

Ainda de acordo com a ANA, 
a situação de açudes e barragens 
do RN não terá melhora repre-
sentativa em 2020. Análise feita 
pelo sistema “Monitor da Seca”, 

produzido pela autarquia federal 
para diagnóstico da estiagem no 
Nordeste, aponta que a situação de 
seca grave, que cobre mais de 50% 
do território potiguar – entre a re-
gião agreste e do Alto Oeste –, vai 
perdurar ao longo do próximo ano.

Mais de 45 mil pessoas espe-
ram por um transplante no Brasil, 
segundo o Ministério da Saúde. No 
Rio Grande do Norte, 48% das fa-
mílias se recusam a doar órgãos de 
parentes falecidos.

Entre os órgãos que podem ser 
doados, estão coração, pulmão, 
rim, fígado e pâncreas. Há também 
a possibilidade de doar tecidos, 
como as córneas. Por enquanto, o 
estado potiguar realiza, apenas, 

transplantes de rins, córnea e me-
dula óssea. A diretora da Central 
de Transplantes do Rio Grande do 
Norte, Raissa Medeiros, explica 
que a lista de espera para receber 
um rim conta com 210 pessoas, en-
quanto que, na de córnea, há 232 
pacientes. Os órgãos que são doa-
dos no Estado são enviados para 
outros locais por meio da Central 
Nacional de Transplantes.

“Os outros órgãos são captados 

normalmente aqui no Estado. E, 
apesar de transplantarmos pouco 
aqui, conseguimos ajudar outras 
pessoas em todo o País”, diz.

No Rio Grande do Norte, a 
unidade de referência em captação 
de órgãos é o Hospital Walfredo 
Gurgel. Para transplante de rim 
e córnea, os interessados podem 
procurar o Hospital Universitá-
rio Onofre Lopes, que atende pelo 
SUS, e o Hospital do Coração.

Quase 50% das famílias do RN se recusam a doar
Órgãos
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O governo já desembarca da certeza de que 
o navio grego Bouboulina foi o responsável 
pelo despejo de petróleo que sujou o litoral 

brasileiro. Os gregos continuam na lista de suspeitos, 
mas em nível reduzido. Técnicos do Ibama e do Inpe 
sempre foram reticentes sobre o laudo da Hex, uma 
empresa de tecnologia geoespacial de Brasília. Mas 
não se consegue confirmar a culpa dos gregos. 
Navios-fantasma (“dark ships”) e ecoterrorismo 
continuam sendo as suspeitas mais consistentes.

Imagens de mancha de formato retangular, 

apontada pela Hex, seriam de grande concentração 
de material orgânico – algas e não óleo.

Segundo técnicos, o despejo de navio deixaria 
rastro muito comprido de petróleo no mar, algo que 
não se verificou na rota do Bouboulina.

Isenta o Bouboulina o fato de o comandante 
grego não haver desligado equipamentos de 
localização para “apagar pistas” do despejo de óleo.

A Skytruth, empresa americana de análises do 
mar via satélite, descartou o navio grego. Já pesquisa 
da Ufal aposta em “dark ship”.

Investigação pode isentar navio grego de culpa

PODER SEM PUDOR

SOLUÇÃO RÁPIDA
A questão de água, no Nordeste, sempre aguçou 

rivalidades. Certa vez Juarez Távora, ministro da 
Viação de Castello Branco, foi ao Rio Grande do 
Norte visitar obras. Ao desembarcar, ouviu de um 
líder político local: “Precisamos de um grande açude 
aqui, porque estamos inferiorizados em relação 
ao Ceará. Lá, existem 19; aqui, 18.” Távora sacou 
a solução na hora: “Não tem problema. Mando 
arrombar um no Ceará e fica empatado.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

PESOS PESADOS
A presença de Igor Sechin 

na comitiva de Vladimir Putin 
mostra seu interesse em 
investir no Brasil. Sechin é 
seu maior amigo desde 1991 
e CEO da petroleira russa 
Rosneft, uma das maiores 
do mundo. E fala português 
fluentemente, após morar nos 
anos 1980 em Moçambique.

OCUPAÇÃO IRRITOU 
BOLSONARO

A ocupação da embaixada 
da Venezuela por aliados 
de Juan Guaidó enfureceu 
Jair Bolsonaro. O presidente 
apoia Guaidó, mas considerou 
o momento o pior possível. 
Temia atrapalhar o êxito da 
cúpula do Brics. 

RETRATO NA PAREDE
O Brasil fez justiça a José 

Aparecido de Oliveira, criador 
da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP): o 

Estamos conversando 
com a China”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia) 
sobre a negociação 
de acordo de livre-comércio

"

Abril.com

embaixador Pedro Brêtas Bastos, 
chefe da representação brasileira 
na entidade, em Lisboa, pendurou 
foto do saudoso mineiro em 
posição de destaque.

BRICS É A PRIORIDADE
Havia tensão no Planalto, 

após a ocupação na embaixada, 
temia-se que servidores das 

embaixadas da Rússia e 
da China fossem atraídos 
à confusão. O Itamaraty 
tranquilizou: eles não se 
juntariam à baixaria.

ATITUDE VERGONHOSA
O ex-deputado e ex-

delegado no DF, Laerte Bessa 
(PL) foi flagrado em vídeo 
agredindo covardemente o 
porteiro e o síndico do prédio 
onde mora, em Brasília. Até 
desafiou o porteiro para “troca 
de tiros”.

MENOS, MINISTRO, MENOS
O presidente do Supremo, 

ministro Dias Toffoli, durante 
o julgamento da prisão em 
2ª instância, disse que o 
STF é das cortes supremas 
que mais trabalham no 
mundo. E também cravou 
que se “trabalha muito” no 
Congresso. Tudo isso antes de 
decretar megaferiadão de uma 
semana.

Decisão absurda mantém privilégios em Itaipu
A Justiça do Trabalho adotou mais uma 

daqueles decisões absurdas que apenas dão 
força àqueles que defendem sua extinção: 
suspendeu a transferência dos empregados de 
Itaipu Binacional de Curitiba (PR) para Foz 
do Iguaçu. 

Nos governos petistas, apadrinhados e 
aspones contratados em Itaipu moravam 
em Curitiba, a 650 km da sede da empresa. 
Diretor de Itaipu binacional, o general Luna e 
Silva, determinou a mudança, mas a pelegada 
recorreu à sua própria justiça.

NAMORADA DE LULA
Uma das funcionárias beneficiadas pela 

decisão da Justiça do Trabalho é a namorada 
de Lula, Rosângela da Silva, vulgo “Janja”.

JUSTIÇA AUMENTA GASTOS
A transferência fará Itaipu poupar 

gastos de R$5 milhões ao ano só com 

passagens aéreas entre Curitiba e Foz do 
Iguaçu.

RECURSO CONTRA ABSURDO
A decisão absurda da Justiça do 

Trabalho do Paraná é de primeira instância 
e, claro, Itaipu Binacional já avisou vai 
recorrer do absurdo.

Juízes federais levam reforma 
da Previdência ao Supremo

Justiça

A Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe) ingressou, 
nesta quarta-feira, 13, com uma 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) no Supremo Tribunal 
Federal para questionar a consti-
tucionalidade de pontos da Refor-
ma da Previdência, promulgada 
na terça-feira, 12, pelo presidente 
do Congresso Nacional, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Segundo o presidente da asso-
ciação, Fernando Mendes, o prin-
cipal ponto questionado nessa 
ação é o aumento da contribuição 
previdenciária por meio das alí-
quotas progressivas, que podem 
chegar a 22% no caso de servido-
res federais.

Além disso, o juiz federal 
informa que a medida viola o 
princípio da unidade da ma-

gistratura, pois os magistrados 
estaduais não serão afetados, já 
que os estados ficaram de fora 
da reforma.

“A cobrança vai criar uma 
divergência no regime previden-
ciário da magistratura, uma vez 
que os magistrados da União vão 
ter uma alíquota progressiva e 
os estaduais, não. Além disso, 
com quase 30% de contribuição, 
os servidores federais vão sofrer 
uma nova configuração de con-
fisco sob o fruto do seu trabalho”, 
afirma o presidente da Ajufe.

A Ajufe ainda questionará na 
Suprema Corte outros pontos da 
reforma, entre os quais a previsão 
do art. 25 parágrafo 3º, que prevê 
a nulidade de aposentadorias já 
concedidas com base apenas em 
tempo de serviço.

Principal questionamento é quanto ao aumento
da contribuição, com as alíquotas progressivas

Presidente da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, comenta ação

Sérgio Lima / Ajufe

Kelps Lima cobra explicações 
de diretor-presidente da Caern

Assembleia

O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) anunciou 
que vai convocar o diretor-presi-
dente da Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern), Roberto Linhares, para 
prestar esclarecimentos à Comis-
são de Administração, Serviço 
Público e Trabalho, presidida por 
ele na Assembleia Legislativa.

O parlamentar quer que 
Linhares explique uma declara-
ção dada a uma emissora de rá-
dio de Natal, de que a Comissão 
estaria atrasando a realização 
de obras do Estado.

“Vou convocar o secretário 
para ele esclarecer qual o atraso 
e para ele explicar o que falou na 
entrevista”, disse Kelps, justifi-
cando que o projeto, já aprovado 
na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJ), e que 
autoriza a Caern a realizar o 
pagamento de contrapartidas de 
convênios firmados entre a União 
e o Estado, já foi distribuído na 
Comissão de Administração.

Deputado Kelps Lima (Solidariedade)

João Gilberto / ALRN



O presidente Jair Bolsonaro 
e o premier chinês, Xi Jinping, 
assinaram nesta sexta-feira, 13, 
nove atos oficiais, entre acordos e 
memorandos de intenções. Entre 
as medidas firmadas entres os dois 
países, está o protocolo sanitário 
para exportação de melão para o 
território chinês. A medida vai re-
presentar a ampliação do comércio 
do produto para a fruticultura do 
Rio Grande do Norte.

A expectativa é de que as pri-
meiras das cargas produzidas em 
território potiguar sejam enviadas 
à China a partir de fevereiro. Dados 
do Governo do Rio Grande do Norte 
apontam que o aumento do comér-
cio exterior resulte na criação de 
mais de 10 mil empregos até 2021.

Segundo o documento assinado 
entre representantes do Brasil e da 
China, o novo protocolo estabelece 
os requisitos para permitir a expor-
tação de melões. O documento defi-

ne regras sanitárias para o arma-
zenamento e transporte das frutas 
produzidas no Rio Grande do Norte 
e outras unidades da federação. 

O objetivo da medida é evitar 
o ingresso de pestes ou pragas 
endêmicas do país exportador no 
país importador. Conforme as 

normas da Organização Mundial 
do Comércio e outros organismos 
internacionais de referência, as 
exigências determinadas pelo país 
importador devem estar baseadas 
em critérios científicos.

Além do protocolo sobre a ex-
portação do melão, Brasil e China 
assinaram acordos para inves-
timentos em transporte, saúde, 
segurança e comunicações. Uma 
das medidas vai permitir a trans-
ferência de pessoa condenada para 
o território da outra parte. Caso 
sejam cumpridos certos requisitos, 
um brasileiro condenado na China 
poderá cumprir a pena determina-
da pelo Judiciário chinês no Brasil 
e vice-versa.

Em 2019, de acordo com dados 
da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern), já foram 
exportadas 13.820 toneladas de 
melão potiguar – principalmente 
para a Europa.
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Governo do Estado prevê criação de 10 mil empregos até 2021 com comércio exterior

Bolsonaro assina acordo que facilita a 
exportação de melão do RN para a China
Expectativa é de que as primeiras das cargas produzidas em território potiguar sejam enviadas à 
China a partir de fevereiro; novo protocolo estabelece requisitos para permitir estas exportações

Abertura

Aldair Dantas / Codern

O setor de serviços no Rio 
Grande do Norte caiu 2,4% em 
setembro se comparado com o mês 
de agosto, segundo levantamento 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Os dados 
da nova edição da Pesquisa Men-
sal de Serviços (PMS), publicada 
na última terça-feira, 12, apontam 
que o Rio Grande do Norte teve o 
segundo pior resultado de setem-
bro em todo o país, ficando atrás 
somente do Espírito Santo, com 
queda total de 4,4% na mesma 
pesquisa.

Em comparação com o mês 
de setembro de 2018, o resultado 
mostra que o setor potiguar de 
serviços caiu 3,6%. Em relação ao 
acumulado do ano, a redução é de 
0,1%. A tendência é de que o seg-
mento fique negativo pelo segundo 
ano seguido. Em 2018, ainda de 
acordo com o IBGE, o volume da 
receita dos serviços fechou o ano 
com perdas de 3,6% ao se compa-
rar com 2017.

Ainda de acordo com a pes-
quisa, o Rio Grande do Norte não 
seguiu a tendência de recuperação 
do setor ao longo do ano. 14 das 27 
unidades da federação analisadas, 

RN teve o segundo pior resultado de setembro em todo o País, atrás do Espírito Santo

Receita do setor de serviços no Rio Grande
do Norte volta cair em setembro, aponta IBGE

Pesquisa

José Aldenir / Agora RN

O sargento da Polícia Mi-
litar Luiz Galdino da Silva,  
suspeito de matar a tiros sua 
ex-companheira, a enfermei-
ra Dayana Dayse Oliveira de 
Lima, de 29 anos, foi preso  
temporariamente nesta quar-
ta-feira, 13, e deve permane-
cer nesta condição por pelo 
menos 30 dias.

Segundo a Polícia Civil, 
a prisão temporária do PM 
foi decretada pela Justiça no 
início da tarde, após ele se 
apresentar à Divisão de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP). Luiz Galdinho ficará 
custodiado no Quartel do Co-
mando Geral, no Tirol.

Em depoimento colhido 
pela delegada Jamile Alva-
renga, da DHPP, o policial 
militar negou que tenha 
cometido o crime, mas uma 
testemunha afirme tê-lo visto 
saindo do local logo após os 
disparos que vitimaram a sua 
ex-mulher na segunda-feira.

SOBRE O CRIME
Dayana, que trabalhava 

no Samu, foi assassinada no 
início da semana, na frente 
de casa, no bairro Pajuçara, 
na zona Norte de Natal. Um 
dos filhos dela, uma criança 
pequena, teria visto a mãe ser 
morta e precisou ser levada 
ao psicólogo no dia seguinte 
para tratar do trauma.

Segundo a Divisão de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), havia uma medida 
protetiva contra Luiz Galdi-
no da Silva que o proibia de 
se aproximar da enfermeira, 
o que já levantou suspeitas 
quanto a ele no caso.

Ainda de acordo com a Po-
lícia Civil, uma testemunha 
disse ter visto o sargento dei-
xar o local do crime logo após 
os disparos. O PM teria ido 
à casa de Dayana, chamado 
por ela no portão, e quando 
ela saiu, já na calçada, atirou 
nela. Sem chance de se defen-
der, a mulher acabou morta 
na frente de um dos filhos.

Justiça decreta 
prisão de PM 
suspeito de matar 
ex-mulher em Natal

Cadeia

Dayana era enfermeira do SAMU

Arquivo pessoal

3,6%
DESTAQUE

percentual de queda registrado pelo 
IBGE em setembro, se comparado 
com o mesmo mês do ano passado

segundo o IBGE, assinalaram ex-
pansão no volume de receitas em 
setembro na comparação com o 
mês imediatamente anterior, com 
alta de 1,2%.

Na comparação com igual mês 
do ano anterior, o avanço do vo-
lume de serviços no Brasil foi de 
1,4%, refletindo os resultados de 
11 das 27 unidades da federação. 

Segundo a Federação do Co-

mércio do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), que abrange empre-
endimentos de serviços, o setor 
segue a mesma tendência que o 
segmento de comércio, onde o acu-
mulado do ano até setembro apre-
sentou retração de 0,5%. 

“A nosso ver, o resultado ainda 
se atrela à crise que vivemos no 
País e no Rio Grande do Norte, em 
particular, com o governo estadual 

ainda sem conseguir, apesar de 
todos os esforços, regularizar com-
pletamente o pagamento de salá-
rios e de fornecedores, um volume 
de recursos que pesa bastante na 
economia”, justifica Marcelo Quei-
roz, presidente da Fecomércio.

Ainda de acordo com ele, a 
expectativa é de que os serviços 
apresentem melhores resultados 
no último trimestre. “Com a in-
jeção de recursos extras (o saque 
de recursos das contas inativas 
do FGTS) e as medidas recém 
anunciadas pelo Governo Federal, 
esperamos que possamos começar 
a reverter este quadro e entremos 
em 2020 prontos para, efetivamen-
te, retomarmos o crescimento da 
economia como um todo”, encerra.
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 de novembro de 2019 a 21 de novembro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 4 
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

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 21/11/2019OFERTAS DE DIAS08

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 17/11/2019OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 21/11/2019OFERTAS DE DIAS08

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,49
KG

R$

04

0,55
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 17 /11/2019OFERTAS DE DIAS04

SEXTA
DO CHURRASCO

15/11

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

16 E 17/11

SEGUNDA
DA LIMPEZA

18/11

TERÇA
DA PADARIA

19/11

QUARTA
BÁSICA
20/11

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

Refrigerante 
Sukita  
Laranja, garrafa 
c/ 2L

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango Seara

Açúcar 
demerara m&k  
Pacote c/ 1kg

2,69
LATA

R$2,99
GARRAFA

R$

6,19
KG

R$

1,99
PCT.

R$

Lava-roupas 
concentrado Ariel
Unidade c/ 2L

Margarina 
Delicata
Unidade 
c/  15kg 21,90

UNID.

R$

12,29
KG

R$

11,89
UNID.

R$

34,90
PCT.

R$

72,90
UNID.

R$

Bisteca suína 
congelada 
Aurora
Peça

Linguiça tipo 
calabresa 
defumada Sadia
Pacote c/ 2,5kg 7,89

UNID.

R$Lasanha Seara
Diversos sabores, 
unidade c/ 600g

Batata 
pré-frita 
MaisBatata
Pacote c/ 2kg

Requeijão 
cremoso Aro
Unidade 
c/ 400g

15,49
PCT.

R$ 10,89
UNID.

R$

4,39
UNID.

R$

Requeijão 
cremoso Poços
de Caldas 
Unidade c/ 200g

Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Diversos sabores, 
unidade c/ 1kg

Álcool 46° Aro
Unidade c/ 1L

6,29
UNID.

R$

3,99
UNID.

R$

5,99
GARRAFA

R$ 3,29
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Cerveja Eisenbahn
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

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

2,29
LATA

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Organizador 
Flex 
Sanremo
Capacidade: 
29L19,99

KG

R$ 29,90
UNID.

R$

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

2,29
PCT.

R$

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 500ml

Refresco 
em pó m&k
Diversos sabores, 
pacote c/ 25g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

0,49
GARRAFA

R$ 0,40
UNID.

R$ 1,85
PCT.

R$39,90
GARRAFA

R$

53,90
PCT.

R$

11,69
EMB.

R$

179,90
UNID.

R$ 119,90
UNID.

R$

16,79
UNID.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 25kg

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Max Pure
Embalagem 
promocional, 
Leve 12 Pague 
11

Estante aço Aro
Com 3 prateleiras

Festival de formas 
polidas Oliveira
Unidade

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,99
PCT.

R$ 2,35
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Café Puro
Pacote c/ 250g

2,99
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kaldinho
Pacote c/ 1kg

Caldo de 
galinha 
Qualimax
Pacote c/ 1,01kg

Molho de 
tomate m&k
Unidade c/ 340g

Sardinha ralada 
óleo 88
Unidade c/ 80g

Sardinha 
ralada 88
c/ molho 
de tomate, 
unidade c/ 90g

3,99
PCT.

R$ 6,29
PCT.

R$ 0,95
UNID.

R$ 1,89
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$

25kg

Creme de leite 
TP Betânia
Unidade c/ 200g

1,69
PCT.

R$

Farinha láctea Maratá
Pacote c/ 230g

2,69
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 
IDADE OU MAIS.

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g

Achocolatado 
Claralate
Unidade c/ 400g

Sabonete Even
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 85g

Absorvente 
Always 
Proteção 
seca, 
com abas, 
embalagem 
c/ 8 unid.

3,69
UNID.

R$ 4,59
UNID.

R$ 0,77
UNID.

R$

2,19
UNID.

R$ 0,90
UNID.

R$

Detergente 
líquido M&K
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

Água 
sanitária 
Dragão
Unidade c/ 5L

Travesseiro 
impermeável 
Hedrons
46x65cm

5,99
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$

imagem ilustrativa

15,89
RESMA

R$

Papel A4 
Allmax
Resma 
c/ 500 folhas

Alimento 
para cães Aro 
Premium
Pacote 
c/ 20kg 

Pneu Euzkadi
175/70R13 82T ou 
165/70R13 79T

164,90
UNID.

R$ 259,90
UNID.

R$

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

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

Pneu Direction 
Sport
185/65 R14 86H

CEBOLINHA 
C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

BANANA PACOVAN Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Aface 
Americana, 
Crespa, Lisa 
ou Roxa
Unidade

2,49
KG

R$Batata lavada 
especial
Granel

0,65
UNID.

R$

Tomate especial
Granel

Cenoura
Granel

1,69
KG

R$ 1,69
KG

R$Melão 
japonês ou 
Melão amarelo
Granel

1,79
KG

R$ 1,79
KG

R$

QUINTA
DOCE
14/11

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

2,55
UNID.

R$
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 de novembro de 2019 a 21 de novembro de 2019 (com exceção das ofertas válidas por 4 
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

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 21/11/2019OFERTAS DE DIAS08

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 17/11/2019OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 21/11/2019OFERTAS DE DIAS08

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,49
KG

R$

04

0,55
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/11/2019 A 17 /11/2019OFERTAS DE DIAS04

SEXTA
DO CHURRASCO

15/11

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

16 E 17/11

SEGUNDA
DA LIMPEZA

18/11

TERÇA
DA PADARIA

19/11

QUARTA
BÁSICA
20/11

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Cerveja Skol  
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

Refrigerante 
Sukita  
Laranja, garrafa 
c/ 2L

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango Seara

Açúcar 
demerara m&k  
Pacote c/ 1kg

2,69
LATA

R$2,99
GARRAFA

R$

6,19
KG

R$

1,99
PCT.

R$

Lava-roupas 
concentrado Ariel
Unidade c/ 2L

Margarina 
Delicata
Unidade 
c/  15kg 21,90

UNID.

R$

12,29
KG

R$

11,89
UNID.

R$

34,90
PCT.

R$

72,90
UNID.

R$

Bisteca suína 
congelada 
Aurora
Peça

Linguiça tipo 
calabresa 
defumada Sadia
Pacote c/ 2,5kg 7,89

UNID.

R$Lasanha Seara
Diversos sabores, 
unidade c/ 600g

Batata 
pré-frita 
MaisBatata
Pacote c/ 2kg

Requeijão 
cremoso Aro
Unidade 
c/ 400g

15,49
PCT.

R$ 10,89
UNID.

R$

4,39
UNID.

R$

Requeijão 
cremoso Poços
de Caldas 
Unidade c/ 200g

Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Diversos sabores, 
unidade c/ 1kg

Álcool 46° Aro
Unidade c/ 1L

6,29
UNID.

R$

3,99
UNID.

R$

5,99
GARRAFA

R$ 3,29
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Cerveja Eisenbahn
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 355ml

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

2,29
LATA

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Organizador 
Flex 
Sanremo
Capacidade: 
29L19,99

KG

R$ 29,90
UNID.

R$

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Panelaço
Pacote c/ 1kg

2,29
PCT.

R$

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 500ml

Refresco 
em pó m&k
Diversos sabores, 
pacote c/ 25g

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

0,49
GARRAFA

R$ 0,40
UNID.

R$ 1,85
PCT.

R$39,90
GARRAFA

R$

53,90
PCT.

R$

11,69
EMB.

R$

179,90
UNID.

R$ 119,90
UNID.

R$

16,79
UNID.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 25kg

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Max Pure
Embalagem 
promocional, 
Leve 12 Pague 
11

Estante aço Aro
Com 3 prateleiras

Festival de formas 
polidas Oliveira
Unidade

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,99
PCT.

R$ 2,35
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Café Puro
Pacote c/ 250g

2,99
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kaldinho
Pacote c/ 1kg

Caldo de 
galinha 
Qualimax
Pacote c/ 1,01kg

Molho de 
tomate m&k
Unidade c/ 340g

Sardinha ralada 
óleo 88
Unidade c/ 80g

Sardinha 
ralada 88
c/ molho 
de tomate, 
unidade c/ 90g

3,99
PCT.

R$ 6,29
PCT.

R$ 0,95
UNID.

R$ 1,89
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$

25kg

Creme de leite 
TP Betânia
Unidade c/ 200g

1,69
PCT.

R$

Farinha láctea Maratá
Pacote c/ 230g

2,69
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 
IDADE OU MAIS.

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g

Achocolatado 
Claralate
Unidade c/ 400g

Sabonete Even
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 85g

Absorvente 
Always 
Proteção 
seca, 
com abas, 
embalagem 
c/ 8 unid.

3,69
UNID.

R$ 4,59
UNID.

R$ 0,77
UNID.

R$

2,19
UNID.

R$ 0,90
UNID.

R$

Detergente 
líquido M&K
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

Água 
sanitária 
Dragão
Unidade c/ 5L

Travesseiro 
impermeável 
Hedrons
46x65cm

5,99
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$

imagem ilustrativa

15,89
RESMA

R$

Papel A4 
Allmax
Resma 
c/ 500 folhas

Alimento 
para cães Aro 
Premium
Pacote 
c/ 20kg 

Pneu Euzkadi
175/70R13 82T ou 
165/70R13 79T

164,90
UNID.

R$ 259,90
UNID.

R$

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

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

Pneu Direction 
Sport
185/65 R14 86H

CEBOLINHA 
C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

BANANA PACOVAN Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

Aface 
Americana, 
Crespa, Lisa 
ou Roxa
Unidade

2,49
KG

R$Batata lavada 
especial
Granel

0,65
UNID.

R$

Tomate especial
Granel

Cenoura
Granel

1,69
KG

R$ 1,69
KG

R$Melão 
japonês ou 
Melão amarelo
Granel

1,79
KG

R$ 1,79
KG

R$

QUINTA
DOCE
14/11

Leite 
condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

2,55
UNID.

R$
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
 

A Presidente da Comissão Eleitoral da Associação da Mulher Potiguar - AMPARE, no uso das 
suas atribuições Legais. Vem por meio desta convocar os associados, a participar de uma Assembleia 
Geral que se realizará na Avenida Afonso Pena,1206, Bairro Tirol, sede provisória da AMPARE no 
município de Natal-RN, no dia 21 de novembro de 2019, com 1ª Chamada as 18h00min e 2ª chamada 
19h00min, para formação de junta governativa.

Natal 14 de novembro de 2019
Nubia Barbosa dos Santos Câmara

Presidente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

V e V EXTRAÇÃO E COMERCIO DE SAL LTDA, CNPJ: 25.425.776/0001-84, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LS para Indústria de Beneficiamento de sal marinho, localizada no Sítio Boi Morto, 
200 – Zona rural, Grossos/RN.

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidência do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube vem, por meio do presente Edital, convocar os 
seus associados às eleições para os cargos de Presidente e membros do Conselho Deliberativo para o biênio 
2020/2021, em consonância com o disposto no artigo 36, alínea “a” do Estatuto Social da referida associação.
DO PROCESSO ELEITORAL - A votação será realizada mediante instalação da Assembleia Geral Ordinária 
e consistirá na possibilidade de eleição das chapas registradas para exercício dos cargos de Presidente e 
de membros do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube. Nos termos do art. 41 do Estatuto Social, 
a votação dos candidatos aos cargos disponíveis ocorrerá de forma secreta, ressalvada a hipótese de uma 
única chapa pleitear pela eleição, caso em que, por força do art. 41, § 3º, a deliberação será realizada de 
forma aberta.
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -Fica convocada, a partir da publicação deste Edital, amplamente 
divulgado nos diversos meios de comunicação, a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2019, às 09 horas, em primeira convocação, ou às 9h30min, em segunda chamada, até 
as 16:00hs,  na Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59.037-700. A Assembleia Geral, órgão 
soberano da associação, em consonância com o quanto disposto no Estatuto Social do Alecrim Futebol Clube, 
será constituída pelos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, os quais terão direito a 01 
(um) voto cada. Vale reforçar que, conforme aduzido acima, os associados que não cumprirem as obrigações 
relativas às posições que ostentam, ainda que remidos ou beneméritos, não terão direito a voto, nos termos 
do art. 35, II do ato constitutivo da associação.
DA MESA RECEPTORA - A mesa receptora da Assembleia Geral Ordinária ora convocada, prescrita no art. 
44 do Estatuto Social do Alecrim Futebol Clube, será composta pelos seguintes integrantes: (i) Renata Luana 
de Freitas Melo (CPF: 060.951-664-70), na condição de presidente da mesa; (ii) Gilka Eveline Lopes de Araújo 
(CPF: 050.480.754-47), na condição de secretária da mesa; (iii) Brenda Marinho da Silva (CPF: 081.467.884-
08); (iv) Allan Adele Fernandes de Farias (CPF: 099.101.394-80); e (v) João Maria Moura de França (CPF: 
034.626.864-88).
DA ORDEM DE TRABALHO - A ordem de trabalho obedecerá à seguinte cronologia:
1) Apresentação das chapas inscritas;  3) Resultado da deliberação e posse dos eleitos; 
2) Votação;    4) Encerramento da Assembleia.

Natal, 13 de novembro de 2019.
Flávio de Souza - Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube 

CPF: 289.433.254-87

O horário de funcionamento 
do comércio sofrerá modificações 
nesta sexta-feira, 15, em razão do 
dia da Proclamação da República. 
Diante disso, a Câmara de Diri-

gentes Lojistas de Natal (CDL) in-
formou que o feriado nacional vai 
alterar a programação do comér-
cio de rua e de shoppings centers.

Para que não tenham transtor-

nos e evitem viagens perdidas, os 
consumidores devem estar atentos 
aos horários ao longo desta sexta.

Saiba, abaixo, o que abre e fe-
cha no feriado nacional:

Natal terá comércio alterado no
feriado nacional desta sexta-feira
Comércio de rua do Alecrim e do Centro da Cidade terá abertura 
facultativa, mas na zona Norte estará completamente fechado nesta data

Proclamação da República

COMÉRCIO DE RUA
Alecrim: Abertura facultativa das 08 às 14hs
Centro da Cidade: Abertura facultativa. Os grandes 
magazines (Riachuelo, C&A Marisa, Leader) abrem 
das 08 às 16hs e o Beco da Lama vai  abrigar o 
tradicional samba.
Zona Norte: Fechado

SHOPPINGS CENTERS
Shopping 10
Fechado

MIDWAY MALL
Lojas de departamento de 13 às 21h e demais lojas 
de 15 às 21h.
Alimentação e lazer de 11 às 22h.

NATAL SHOPPING
O shopping funciona das 10h às 22h em horário 
máximo e das 15h às 21h em horário mínimo. As 
operações podem optar entre esses dois horários de 
abertura. 

*O cinema funciona conforme sua programação.

PRAIA SHOPPING
Praça de Alimentação e Lazer: A partir das 11h.
Lojas e Quiosques: 15 às 21h.
Cinema conforme a programação.

SHOPPING CIDADE JARDIM
Alimentação e lazer: A partir das 11h.
Lojas e quiosque: Das 12 às 21hs

SHOPPING VIA DIRETA
Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h.
Lojas e Quiosques: Abertura facultativa das 14h às 
20h

PARTAGE NORTE SHOPPING NATAL
Carrefour: 7h às 21h;
Academia: 9h às 15h;
Cosern: Fechada;
Praça de Alimentação/Lazer: 11h às 22h;
Lojas/Quiosques: 15h às 21h, sendo facultativo, a 
partir das 12h;
Cinema: Conforme sessões.

SUPERMERCADOS
Funcionamento das 07 às 21hs

A Inframerica, administra-
dora do Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, calcula para o feriado 
em comemoração à Proclamação 
da República um movimento que 
pode chegar aos 38 mil passagei-
ros entre os dias 14 a 18 de novem-
bro. O fluxo aéreo previsto para o 
feriado prolongado é de 225 pousos 
e decolagens, destes, 24 são voos 
extras e charters para atender a 
demanda do período.

A concentração com maior flu-
xo de passageiros deverá iniciar na 
quinta-feira, 14, a partir das 11h. 
Para esta data estão previstos 45 
voos, dos quais 4 são considerados 
extras. Na sexta-feira, 15, a mo-
vimentação será maior durante 
a manhã, com estimativa de um 
movimento de 7 mil passageiros 
ao longo do dia no terminal.

No domingo e segunda-feira, 
entre os dias 17 e 18, período de 
retorno do feriado, o aeroporto 
deverá ter um movimento inten-
sificado partir das 17h e que deve 
se estender até o início da manhã 

de segunda-feira, com movimento 
pico à 1h da manhã.

A Inframerica informa que 
todos os passageiros passarão por 
inspeção de raio-x ao embarcar, e 
que alguns poderão ser seleciona-
dos para revistas aleatórias con-
forme prevê a legislação da Agên-

cia Nacional de Aviação Civil. Por 
isso, é recomendado chegar com 
1h30 de antecedência. Passagei-
ros que vão curtir o feriado no ex-
terior, o conselho é chegar com pe-
lo menos 2h30 antes do voo e ficar 
atento a documentação e validade 
do passaporte em mãos.

Administradora do terminal sugere que passageiros cheguem com 1h30 de antecedência

Movimentação no aeroporto Aluizio 
Alves vai aumentar este fim de semana

José Aldenir / Agora RN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00051/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Material para Informática para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 29/11/2019 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 28/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito 
Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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Idosos e crianças de Caicó re-
ceberão no próximo sábado, 16, a 
partir das 10h, na unidade Sesc, 
a doação de 202 óculos de grau 
pelo projeto Ver Para Aprender, 
desenvolvido no Sesc, instituição 
integrante do Sistema Fecomércio. 
Serão beneficiados alunos da es-
cola Sesc e pessoas assistidas pelo 
Centro Pastoral Dom Vagner.

Esta é a décima quarta edição 
do projeto e Caicó será a primeira 
cidade contemplada em 2019, que 
depois segue para Mossoró e Natal. 
Nesta etapa, foram realizadas 457 
consultas oftalmológicas e 422 ócu-
los confeccionados adquiridos em 
todo o estado.

O Ver Para Aprender é um pro-
jeto nacional que realiza exames 
oftalmológicos, principalmente em 
crianças, para evitar doenças e dis-

túrbios que atrapalham o apren-
dizado, além de pretender reduzir 
casos de cegueira em idosos.

O Sesc RN é um dos 15 regio-
nais que executam o projeto no pa-
ís.  Desde que começou a atuar no 
estado, em 2005, o Ver Para Apren-
der beneficiou cerca 3.200 pessoas 
de nove municípios potiguares.

Caicó será a primeira cidade contemplada pelo projeto em 2019, que já está em sua décima quarta edição no Rio Grande do Norte

Projeto "Ver Para Aprender", do Sesc-RN, 
entregará 202 óculos gratuitos no Seridó
Em 2019, projeto que está em sua décima quarta edição vai beneficiar 422 pessoas com a entrega de óculos em três 
municípios potiguares; serão beneficiados alunos da escola Sesc e pessoas assistidas pelo Centro Pastoral Dom Wagner

Doação

Divulgação / Sesc-RN

SERVIÇO:
Ver para Aprender - Caicó

O quê? Solenidade de Entrega de 
óculos em Caicó

Quando? 16 de novembro, às 10 
horas

Onde? Unidade Sesc Caicó

ç

O gasto dos natalenses na 
Black Friday deste ano será de 
quase R$ 700 em média. É o que 
aponta pesquisa divulgada nesta 
quarta-feira, 13, pela Fecomércio 
RN. Tradicional data de grandes 
promoções nos Estados Unidos, a 
Black Friday deste ano acontece 
no próximo dia 29.

Ainda de acordo com a pesqui-
sa – feita entre os dias 25 e 29 de 
outubro com 650 pessoas em Natal 
– 59,8% dos consumidores nata-
lenses têm a intenção de aprovei-
tar as ofertas para fazer compras. 
Destes, 52,7% afirmaram que vão 
aproveitar a data para adiantar 
a compra dos presentes de Natal. 
Entre os 40,2% que não demostra-
ram interesse em comprar nesta 
data, os motivos alegados são a 
falta de dinheiro (33,3%); não gos-
tar da data (14,2%); e outros vão 
poupar (12,3%).

Quanto aos valores gastos com 
as compras, 43,2% dos consumido-
res natalenses pretendem gastar 
mais de R$ 1 mil na Black Friday; 
24,2% esperam gastar entre R$ 
500 e R$ 1 mil; 18% afirmaram 
que têm intenção de gastar entre 
R$ 200 e R$ 500. A média de gasto 
estimada é de R$ 692,48.

Quando comparados os gastos 
por sexo, as mulheres devem gas-
tar mais do que os homens nas 
compras – média, R$ 695,83, con-
tra R$ 688,78 dos consumidores 
do sexo masculino. Com relação 
à faixa etária, a que deve investir 
mais nas compras é a que vai dos 
35 aos 44 anos, com uma média de 
R$ 745,78.

Entre os produtos mais cita-
dos para compras foram os ele-
trodomésticos (28%); eletrônicos 
(25,2%); roupas (18%); celulares/

smartphones/tablet (16,7%); mó-
veis e decoração (13,4%); calçados 
(10,3%); perfumes e cosméticos 
(4,1%); produtos de informática 
(2,3%); entre outros. A maioria 
dos consumidores (65,6%) preten-
de comprar até duas categorias 
de produtos, e a principal forma 
de pagamento será o parcelado 
no cartão de crédito parcelamen-
to (43,7%); seguida do dinheiro 
(33,9%); cartão de crédito em única 
parcela (13,9%); e o cartão de débi-
to (7,5%).

Neste ano, Black Friday será celebrada no dia 29/11 e oferecerá diversos descontos

Gasto dos natalenses na Black Friday 
será de R$ 700 este ano, diz Fecomércio

Previsão 

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Unidade Móvel de Informática 
do Senac chega até Carnaubais

Serviço

O município de Carnaubais 
receberá, a partir da próxima 
segunda-feira, 18, a Unidade 
Móvel de Informática e Gestão 
do Senac. O evento de inaugu-
ração ocorrerá às 17h, na Praça 
Santa Luzia, S/N, localizada no 
Centro da cidade.

A iniciativa conta com a par-
ceria da Prefeitura do município 
e beneficiará a população com 
a oferta de cursos gratuitos de 
Técnicas Avançadas de Softwa-
res de Apresentações, Qualida-

de no Atendimento, Excel: Ope-
rações Essenciais e Estratégias 
em Vendas.

Montada sobre uma carreta 
de 14 metros de comprimento 
por 4 metros de altura e 2,6 
metros de largura, a unidade 
móvel do Senac está equipada 
para reproduzir internamente 
o ambiente real de trabalho. 
Além de Informática e Gestão, 
a Instituição também conta com 
Unidades Móveis nas áreas de 
Beleza e Turismo e Hotelaria.

Unidade está equipada para reproduzir fielmente o ambiente real de trabalho

Divulgação / Senac-RN
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PARTICIPAÇÃO DO REI
Pelé gravou na terça-fei-

ra o ultimo depoimento para 
a série “Trapalhadas Sem 
Fim”, sobre “Os Trapalhões”.

O Rei da bola recebeu ca-
rinhosamente toda a equipe 
em Santos e se divertiu ao 
lembrar algumas passagens 
dele com o quarteto. Dentre 
entre coisas, disse: “Foi mais 
difícil eu ensinar o Renato 
Aragão a jogar futebol do que 
ele me ensinar a atuar”.

CNN Brasil completa quadro de
correspondentes internacionais

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Depois de definir Luíza Du-

arte e Diego Rezende em Nova 
York e Buenos Aires, respectiva-
mente, a CNN Brasil acaba de 
acertar as contratações de De-
nise Odorissi e Núria Saldanha, 
também para correspondentes 
internacionais.

Denise tem quase 20 anos de 
televisão, com passagens pela 
Record, Record News e Band, 
além de ter feito trabalhos para 
a Editora Abril, Warner e A&E.  
Na CNN brasileira, ela ficará 
responsável pela cobertura na 
Europa, como a sua base de ope-
rações em Londres.

Núria, por sua vez, começou 
na rádio Gaúcha, passou ainda 
pela Touareg, agência da Ana 
Paula Padrão, além dos canais 
BandNews e Terra Viva, do 
Grupo Bandeirantes, e Globo 
Internacional. Há seis meses nos 
Estados Unidos, fará a cobertura 
da Casa Branca, em Washing-
ton. 

Por aí, com a distribuição 
desses valores, a CNN Brasil 
praticamente completa o seu 
quadro de cobertura interna-
cional, embora se cogite ainda 
contar com alguém na Ásia, 
Japão ou China.

ACERTO
Entre as mudanças que a 

BandNews TV está passando, 
Rosângela Lara foi mesmo con-
firmada como editora-chefe.

Silvia Rebello, por sua vez, 
assume a chefia de produção. 
Várias posições na redação, de-
pois das perdas sofridas para 
a CNN Brasil, começam a ser 
ocupadas.

NÃO ANDOU
Ninguém comenta onde 

pegou, mas a possibilidade da 
Band ainda vir a transmitir o 
campeonato francês, data hoje, 
está próxima de zero.

Os entendimentos, tão ani-
mados do começo, indicavam 
para um final feliz. Mas não.

ASSUNTO DO EVENTO
No lançamento do livro “No 

Rastro da Notícia”, do Roberto 
Cabrini, terça-feira no Shopping 
Eldorado, em São Paulo, foram 
muitos os comentários de contra-
tados do SBT sobre o retorno de 
Silvio Santos aos trabalhos.

Nem poderia ser diferente. 
Papo das rodinhas e das entre-
vistas.

TÁ CORADO
À coluna, Carlinhos Aguiar 

contou que Silvio Santos voltou 
muito bem às gravações [na ter-
ça], após se recuperar de uma 
forte gripe. “Gravou um progra-
ma inteiro, tá corado, bonitinho 
e zerado”, comemorou o partici-
pante do “Jogo dos Pontinhos”.

“Estávamos muito preocupa-
dos com ele, sobre quando vol-
taria...Não parou porque quis, 
parou por necessidade”, concluiu 
Aguiar.  Nesta quinta-feira, Sil-
vio grava mais um programa 
“inteiro”.   

MESTRE DO SABOR
O elenco de “Mestre do Sa-

bor” recebe no programa desta 
quinta-feira na Globo o pesqui-
sador Timóteo Domingos.

Idealizador do projeto “Gas-
trotinga”, ele é um grande conhe-
cedor de receitas com cactáceas 
como mandacaru, xique-xique e 
palma, e vai dividir um pouco do 
que sabe sobre a biodiversidade 
das especiarias da caatinga.

n Apesar de Sabrina Sato 
já estar às voltas com 
gravações para o novo 
“Domingo Show”, a Record 
não confirma sua estreia 
para janeiro...

n ... A data oficial de 
lançamento ainda não foi 
definida...

n ... Fontes da emissora 
revelam que “muita água 
ainda deve passar por 
debaixo dessa ponte”...

n ... Por aí se entenda 
que, pelo menos até aqui, 
é conveniente não se 
trabalhar com a certeza de 
nada...

n O novo “Domingo Show” 
vai investir também em 
formatos, em especial os 
licenciados pela Sony, 
aqui representada pela 
produtora Floresta...

·n ... Dessa lista, já 
está certo um game 
show japonês que 
terá a participação de 
celebridades...

n ... Celebridades estas 
que já estão sendo 
procuradas para o 
programa. 

n O “Lata Velha”, 
quadro do “Caldeirão”, 
vai reformar a van que 
transporta o time feminino 
do Vila Nova, de Vila 
Velha, Espírito Santo...

n ... Os trabalhos serão 
abertos já a partir do 
programa do próximo 
sábado.

Bate-Rebate

JOGANDO PRESSÃO 
A partir do capítulo desta 

quinta-feira, em “Malhação”, 
o romance de Carla (Mariana 
Santos) e Marco Rodrigo (Julio 
Machado) corre o risco de subir 
no telhado. Pedida em casa-
mento, Carla vai impor como 
condição que ele deixe a polícia.

Não quer correr o risco de fi-
car viúva novamente por conta 
da violência urbana.

Divulgação

Divulgação

 OS PARÇAS 2 
Beatriz Oblas-

ser, de 19 anos, faz 
sua estreia em “Os 
Parças 2”, que chega 
aos cinemas nesta 
quinta-feira. Ela vive 
a Carol, aventureira e 
estilosa, par romântico 
de Pedro (Leo Cidade).

Já no primeiro 
semestre de 2020, a 
atriz poderá ser vista 
ainda no filme “Depois 
a louca sou eu” e na sé-
rie “Cidade Invisível”, 
da Netflix, ao lado de 
Marco Pigossi.

ENFERMARIA
Marcão do Povo, também 

por causa de uma cirurgia no 
joelho, se afastou do “Primeiro 
Impacto” do SBT.

Desde ontem, até a próxi-
ma segunda, Márcia Dantas 
ficará no seu lugar.

SÓ SEGUNDA
Como já tinha uma viagem 

marcada, Analice Nicolau só pas-
sará a apresentar o “SBT Brasil”, 
ao lado de Carlos Nascimento, a 
partir da próxima segunda-feira.

Fora do SBT desde junho, ela 
foi chamada para substituir Ra-
chel Sheherazade, que vai passar 
por uma cirurgia. 

C´EST FINI
A partir de segunda-feira, a TV 

Cultura vai exibir uma  programa-
ção especial para celebrar a sema-
na da Consciência Negra. Entre 
as atrações estão a entrevista de 
Marcelo Tas no “Provocações” 
com o escritor Alê Santos, terça-
-feira, às  22h15; o “Troféu Raça 
Negra 2019” – prêmio entregue a 
indivíduos e grupos que contribu-
íram ou exibiram avanços para os 
afro-brasileiros, quarta, às 22h45; 
uma reapresentação do “Ensaio” – 
do saudoso Fernando Faro – com o 
“Racionais MC’s”, sexta, às 23h45; 
e o documentário “Os Faraós Ne-
gros: Império Dourado”, produzido 
pela Fox, sábado, às 22h.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!
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A empresa espacial de 
Elon Musk, SpaceX, quer 
conectar todo o planeta com 
internet banda larga por 
meio de dezenas de milhares 
de satélites Starlink. Mas, 
segundo informações do 
New York Times, isso preo-
cupa os astrônomos, pois os 
objetos não somente podem 
interferir nos comprimentos 
de onda do rádio de equipa-
mentos dos cientistas, como 
também estão se mostrando 
mais luminosos do que o es-
perado pelos especialistas.

Mas o que satélites ex-
tremamente brilhantes po-
dem causar? Segundo o as-
trônomo James Lowenthal, 
do Smith College, “se houver 
muitos e brilhantes objetos 
em movimento no céu, isso 
complica tremendamente o 
nosso trabalho. Seria como 
se todo o céu estivesse reple-
to de estrelas”. O astrônomo 
ainda disse que “isso repre-
senta ameaça a ciência da 
própria astronomia”. 

A Comissão Federal de 
Comunicações deu permis-
são à empresa de Musk para 
operar no máximo 30 mil 
satélites, quantidade cerca 
de oito vezes maior do que 
atualmente está em órbita. 
Na segunda-feira, 11, a Spa-
ceX lançou mais 60 satélites 
Starlink, elevando o total 
para 120 em funcionamento.

HISTÓRICO
Essa não é a primeira 

vez que o projeto da SpaceX 
recebe críticas de cientistas. 
No início deste ano, a Scien-
tific American informou que 
a Starlink poderia causar 
“cascatas de lixo espacial”. 

Em junho, a União As-
tronômica Internacional, 
composta por mais de 12 
mil profissionais da área, 
pediu a regulamentação da 
iniciativa Starlink de Musk. 
Os argumentos utilizados 
foram de que ela poderia 
interferir nos esforços da ex-
ploração espacial.

Projeto espacial
da SpaceX ameaça 
a astronomia, 
dizem cientistas

Problema

Starlinks respondem pela internet

Reprodução / Olhar Digital

LICENÇA AMBIENTAL

Francisco de Sales Bezerra, inscrito no CPF: 175.749.864-87, torna público conforme a resolução 
CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 11/09/2018, através do processo administrativo Nº 
027456/2018-66, a Licença ambiental de operação para o funcionamento de um Lava Jato de veículos 
com área construída de 270,67 m² em um terreno de 450,00 m², situado na Avenida Gov. José Varela, 
nº909, Capim Macio, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 5 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimento.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO SALES DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o N.° 182.977.654-15, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a renovação da seguinte licença: Renovação de Licença Simplificada - RLS para mineração de 
areia no leito do Rio Piranhas Assu, nos municípios de Assu e Itajá, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Francisco Sales da Silva
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

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

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor Superintendente

PEDIDO DE: LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA CENTRAL
DE ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., 10.550.896/0002-17, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LO para Central de Armazenamento e Tratamento de Resíduos, localizada Rua 
Raniere Barbosa Paiva, 297 Dom Jaime Camara - Mossoró/RN - Cep: 59628- 803.

Fabrício Resende Fonseca
Diretor Comercial

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS E PRODUTOS DERIVADOS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINLAT/RN - CNPJ 24.527.640/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do SINLAT/RN convoca todos os trabalhadores da categoria para participarem de 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizadas no dia 20/11/2019, às 10h30min em 1ª convocação com 
número legal de presentes ou às 11h30min em 2ª convocação com qualquer número, tendo como 
local a sede do sindicato à Av. Bernardo Vieira, 576, Quintas, Natal/RN, e em outros locais designados, 
para deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Apresentar, discutir e aprovar a pauta de reivindicação 
da convenção coletiva de trabalho/2020; b) Autorização para a diretoria deflagrar greve e/ou instaurar 
dissídio coletivo caso fracasse as negociações; c) Autorização para desconto da contribuição negocial.  
Natal, 12/11/2019.

Joaquim Bezerra de Menezes Neto
Presidente SINLAT/RN

ABANDONO DE EMPREGO
 

REVISA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, empresa 
com sede na cidade de Tenente Ananias/RN, à Rua Jose Moreira do 
Nascimento, 64 – Rua Nova – Tenente Ananias/RN, CEP: 596955-
000, inscrita no CNPJ: 18.179.167/0001-27, convoca o Sr. ROBERT 
SOARES FIGUEIREDO, CTPS 2280582, Serie 0030, a comparecer 
em sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena 
de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas 
no art. 482 da CLT.
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 4

OLC
AGRICULTOR

ALGAZARRA
RALIDAR
FGRESUMO

TOUROIPD
EVAPORAÇÃO
CUCANOS

DOCPASEP
LILASMAM

NHADPISA
EMADRASTA

AREARAIG
CRIATIVA

CAÇOAAVAL

Duas
peças do

talher

Região
turística

procurada
no verão

Ingrid 
Guima-

rães, atriz

Crime de
quem

recebe
suborno

Homem
que

trabalha
no campo

Trabalhar;
batalhar 

O segundo
signo do
Zodíaco
(Astrol.)

Texto bre-
ve sobre

uma
história

Doença
sanguínea
que causa
fraqueza

Fenômeno
que ocor-
re na água
fervente

Operação
de trans-
ferência
bancária

O PIS do
servidor
(sigla)

Selva;
floresta

Tonalida-
de clara

do violeta

A vilã na 
história da
Cinderela
(Lit. inf.)

Classe 
dos ricos
(Econ.)

4, em 
algarismos
romanos

Lavar
com palha

de aço 

A pessoa
que tem
ideias

originais

Exigência
para 

aluguel de
imóveis

Raiar;
irradiar

Pó branco
para caiar

Tumulto;
bagunça

Rádio
(símbolo)

Sílaba de
"opção"
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5/luzir — modos — touro. 7/matagal. 10/evaporação.

HORÓSCOPO

Cuidado com boatos ou mal-entendidos 
no trabalho. Imprevistos podem 
aparecer se planeja viajar. Um bom 
papo será sua melhor arma, tanto na 
vida a dois quanto na paquera.

Se está em busca de um novo 
emprego, faça o possível para 
melhorar seus contatos -- isso 
deve aumentar suas chances. Um 
programa diferente pode ajudar na 
conquista. 

Bom momento para conquistar uma 
grana extra, mas saiba que nada vai 
cair do céu: lute pelo que deseja! Evite 
misturar dinheiro e amizade. Um amor 
do passado pode mexer com o seu 
coração. 

Não é o melhor momento para contar 
com a sorte. Nas finanças, há risco de 
ter prejuízo se exagerar nas compras. 
Apesar da atração sexual, uma briga 
pode atrapalhar o romance ou azedar 
a conquista. 

Evite fazer cobranças ou apontar 
erros se não quiser que a sua 
imagem profissional fique arranhada. 
Se tem compromisso, abra seu 
coração e faça o possível para evitar 
críticas ao par, ok? 

Vale a pena se esforçar mais para lidar 
melhor com as pessoas, tanto na vida 
pessoal quanto no trabalho. Pode rolar 
tensão com familiares. Lembranças do 
passado talvez atrapalhem a paquera.

Agir nos bastidores pode ser o melhor 
caminho para conseguir o que deseja. 
Distrações podem atrapalhar suas 
metas. Se já encontrou sua alma 
gêmea, vale a pena ter cautela com 
segredos. 

Evitar conversas em excesso e redobrar 
o cuidado ao lidar com informações são 
grandes desafios se quiser entregar as 
tarefas em dia. Na paquera, fofoca pode 
atrapalhar seus planos. 

Nesta quinta, não tenha receio 
de correr atrás de metas mais 
ambiciosas, ainda que pareçam um 
sonho distante. Seu lado charmoso 
está em destaque, mas pode pintar 
obstáculo na paquera. 

Assuntos envolvendo dinheiro podem 
precisar de cautela. Fuja de gastos 
excessivos para evitar problemas. A vida 
conjugal recebe mais romantismo se 
vocês dois tiverem interesses em comum. 

Alguns relacionamentos podem se 
tornar mais tensos, especialmente 
se a família estiver se intrometendo. 
Excesso de críticas talvez provoque 
alguns problemas com quem ama 
-- vá devagar. 

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas 
de rotina. Em casa, concentre-se 
em assuntos do dia a dia e deixe 
as picuinhas pessoais de lado. Os 
assuntos amorosos podem enfrentar 
alguns problemas. 

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 explica a Rock e Joana que não desistirá de Jô. Amadeu conversa com Carlito sobre 
seu amor por Maria da Paz. Kim afirma a Vivi que ela está sendo controlada por Camilo. Régis perde 
todo o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e Lyris aconselha o irmão a procurar a boleira. Amadeu, 
Maria da Paz e Joana fazem um teste de DNA. Márcio conta para Britney seu plano para descobrir as 
verdadeiras intenções de Abel. Otávio impede que Sabrina o acompanhe ao casamento de Beatriz e 
Zé Hélio. Vivi diz a Otávio que está pronta para fugir com Chiclete, e Berta ouve. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola chama os enfermeiros para cuidar de Júlio. Lúcio discute com Carlos sobre política e 
Isabel o repreende. Julinho não gosta de ver Marcelo conversando com Lili. Zeca desmaia 
depois do parto de Olga. Lola conversa com o médico de Júlio. Alfredo se irrita quando Lúcio 
insiste em falar de Marion. Julinho e Lili se beijam. Clotilde chega à casa de Lola, e Isabel fala 
com a tia sobre Almeida. Karine convence Assad a não visitar Júlio, e Soraia se irrita. Lola 
conversa com Clotilde no hospital. Almeida pede permissão a Assad para visitar Júlio.

ÉRAMOS SEIS

Silvana convence Eugênia a flagrar Diogo com Jeniffer. Silvana teme que Mário termine 
com ela para ficar com Nana. Vicente desabafa com Vera sobre Gabriela e Patrick. Mário 
gosta da ideia de Evelyn de promover um concurso para investir na literatura de jovens 
autores. Francisca sugere a Ramon que chame os filhos para jantar com eles. Eugênia 
flagra Diogo com Jeniffer.

Dona Branca reve algumas fotos antigas e Mirela descobre o talento da avó para 
a música. Durante o coquetel na casa de Pendleton, Ester tem um ‘bug’ em seu 
sistema e assusta os convidados com seu comportamento estranho. As crianças do 
Clubinho desconfiam de que tenha algo errado. Jeff se incomoda por Brenda não ter o 
apresentado como seu namorado para os seus amigos. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Prestes a voltar a pilotar no 
Autódromo de Interlagos, na sex-
ta-feira, o inglês Lewis Hamilton 
defendeu nesta quarta-feira, 13, 
a permanência do GP do Brasil 
de Fórmula 1 em São Paulo. Sur-
preso com a possibilidade de a 
corrida ser transferida para o Rio 
de Janeiro, em 2021, o hexacam-
peão disse ser contra a mudança 
porque envolveria a derrubada de 
árvores, na Floresta do Camboa-
tá, na região de Deodoro.

“É a primeira vez que ouvi 
sobre a corrida no Rio. Eu acho, 
honestamente, que tem muito 
dinheiro envolvido na construção 
destes circuitos. Já temos um cir-
cuito histórico aqui, não precisa 
derrubar árvores, destruir mais 
território”, afirmou o piloto da 
Mercedes, nesta quarta, em São 
Paulo, às vésperas do GP.

Vegano, Hamilton passou a 
adotar nos últimos meses uma 
postura mais preocupada com o 
meio ambiente. Ele até vendeu 
seu avião e decidiu proibir o uso 
de plásticos em seu escritório e 
em sua casa. Espera, até o fim 
do ano, neutralizar todas as suas 
emissões de carbono, apesar de 
exercer a função de piloto de uma 
das categorias mais poluentes do 
automobilismo mundial.

Na sua avaliação, derrubar 
árvores para construir o autódro-
mo do Rio, em Deodoro, não faria 
sentido. “Para fazer o circuito, 
vão ter que derrubar árvores? 
Não aprovo isso. Temos um país 
muito bonito aqui, uma floresta 
importante para o nosso futuro. 
Temos que focar mais no meio 
ambiente e preservá-lo também”.

O projeto do autódromo do Rio, 

cuja construção ainda não teve iní-
cio, prevê apenas o uso de dinheiro 
privado. Mesmo assim, Hamilton 
criticou o investimento. “Acho que 
o dinheiro pode ir para algo me-
lhor, tem coisa que o governo pode 
investir nas cidades. Tem muito 
talento e muita gente boa aqui. Se 
fosse meu dinheiro, colocaria em 
coisa melhor. Educação é muito 
importante”, destacou.

Para Hamilton, fã declara-
do de Ayrton Senna, Interlagos 
tem importância histórica para a 
Fórmula 1. “Adoro a pista de In-
terlagos. Sou das antigas e acho 
que sempre temos que garantir a 
manutenção dos clássicos, e esse 
é um dos clássicos. Não sou um 
grande fã de mudanças, porém sei 
que o Rio é uma cidade fantástica. 
Já fui lá uma vez e foi fantástico. 
Se mudarem a corrida, não terá 
a mesma história de Interlagos. 
Lembro do Ayrton Senna e dos vi-
deogames ao pilotar nesta pista, 
espero que continue assim.”

Após conquistar por anteci-
pação o seu sexto título da F-1, 
na etapa passada, nos Estados 
Unidos, Hamilton tem poucas 
ambições no GP do Brasil deste 
ano. Atual vencedor da prova, ele 
busca a terceira vitória em solo 
brasileiro nesta temporada.

O britânico e os demais pilotos 
da F-1 vão para a pista pela pri-
meira vez neste fim de semana às 
11 horas desta sexta-feira, para o 
primeiro treino livre. O segundo 
começará às 15 horas. No sábado, 
a terceira e última sessão livre 
terá início às 12h e o treino clas-
sificatório, às 15h. A corrida está 
marcada para as 14h10 de ste 
próximo domingo.

Hamilton defende GP do 
Brasil em São Paulo: “Não 
precisamos derrubar árvores”
Piloto passou a adotar nos últimos meses uma 
postura mais preocupada com o meio ambiente

Fórmula 1

Campeão antecipado da temporada, piloto inglês defende que GP fique em São Paulo
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Em jogo adiantado da 34ª roda-
da do Campeonato Brasileiro, Fla-
mengo e Vasco fizeram um duelo 
digno do Clássico dos Milhões, que 
contou com oito gols e duas viradas 
na noite desta quarta-feira, 13. O 
Cruz-Maltino fez um jogo digno 
e, quando parecia que a vitória 
flamenguista iria se confirmar, o 
Vasco foi buscar o empate em 4 a 
4 em um dos jogos mais intensos e 
emocionantes do campeonato.

O placar do jogo foi inaugu-
rado aos 40 segundos de partida, 
com Everton Ribeiro em favor do 
Flamengo. O Vasco empatou com 
Marrony, aos 33, e virou com Pika-
chu, aos 37. Rafinha empatou para 
o Fla aos 49 minutos, ainda do pri-
meiro tempo.

Na etapa final, o volante Mar-
cos Júnior, ex-jogador de ABC e 
América, recolocou o Vasco em 
vantagem aos 6 minutos. Mas Bru-
no Henrique, aos 20 e aos 34 minu-
tos, revirou a partida em favor do 
Flamengo. No apagar das luzes, 
Ribamar, aos 47, garantiu o empa-
te para o Cruzmaltino.

Apesar de deixar a vitória es-
capar no fim, o Flamengo segue 
firme a caminhada rumo ao título. 

São 13 pontos de vantagem para o 
vice-líder Palmeiras. Já o Vasco se-
gue sua gangorra no campeonato, 
permanecendo no meio da tabela: 
11ª posição, com 42 pontos.

No fim de semana, pela 33ª ro-
dada, o Flamengo vai a Porto Ale-
gre enfrentar o Grêmio, domingo, 
às 16h. Será o último compromisso 
antes da final da Libertadores, no 

dia 23, em Lima. Já o Vasco tenta-
rá voltar às vitórias na competição 
contra o Goiás, segunda, às 19h30, 
em São Januário. O time está pra-
ticamente livre do Z4.

Partida foi considerada uma das melhoras da temporada no Brasil, mas terminou sem um vencedor, para tristeza das torcidas

Em clássico eletrizante, Flamengo e 
Vasco empatam por 4 a 4 no Maracanã
Duelo foi movimentado e tenso, com direito a duas viradas e desentendimento dos jogadores 
no fim; tropeço impediu aumento de vantagem Rubro-Negra, que poderia chegar aos 13 pontos

Brasileirão

Alexandre Vidal / CRF

Dez medalhas e dois recordes 
brasileiros. A despedida da tem-
porada 2019 não poderia ter sido 
melhor para a equipe de haltero-
filismo da Sadef (Sociedade Ami-
gos do Deficiente Físico do RN). 
“Os resultados colocam a nossa 
associação num lugar de desta-
que do halterofilismo paralímpico 
nacional. Atualmente, somos a 
segunda melhor equipe do Brasil, 
e com uma diferença muito pe-
quena pro clube líder”, comemora 
Tercio Tinoco, presidente da Sa-
def-RN na volta de delegação.

O Brasileiro disputado no 
último fim de semana em São 
Paulo reuniu 104 atletas de 11 
Estados e do Distrito Federal – 
os 8 melhores classificados no 
ranking em cada categoria. 11 
recordes foram quebrados na 
competição, 2 deles de potigua-
res. Maria Rizonaide faturou o 
ouro na categoria 45kg, e é a no-
va recordista do país, levantando 

quase o dobro do próprio peso, 
87kg. Entre as mulheres, além 
dela, também subiram ao pódio 
Rene Belcássia (ouro), Naira Go-

mes (ouro), Alane Lima (prata) e 
Socorro Azevedo (bronze).

Os homens conquistaram 
a outra metade das medalhas. 

Diogo Rocha e Ailton Silva fatu-
raram bronze. Raimundo Damas-
ceno e José Mendes Filho, pratas. 
E Júnior França garantiu mais 
um ouro pra coleção, com direito 
a recorde brasileiro e prêmio de 
Melhor Índice Técnico, que con-
sidera o peso levantado dividido 
pelo peso corporal.

Junior, que compete na cate-
goria 49kg, levantou mais que o 
triplo do próprio peso: 151 kg. “Ele 
evoluiu  sua marca em 5 kg, o que 
hoje garantiria a sexta posição 
no ranking Tokyo. Temos muito 
trabalho pela frente na esperança 
de brigar por uma medalha para-
límpica, mas precisamos primeiro 
garantir que estaremos entre os 
Top 8 do Mundo", diz o técnico da 
Sadef, Carlos Williams. 

O Brasileiro encerrou o ca-
lendário do halterofilismo nessa 
temporada. A primeira competi-
ção nacional de 2020 está previs-
ta para março, em Recife. 

Rio Grande do Norte teve dois atletas que bateram recordes no torneio em São Paulo

Sadef-RN é vice-campeã geral do Campeonato 
Brasileiro de Halterofilismo, realizado em SP

Paradesporto

Divulgação / Sadef-RN

FEMININO
1. Maria Rizonaide (cat. 45)
Recorde Brasileiro com 87 kg

2. Rene Belcassia Souza (cat. 55)
1° com 76 kg

3. Naira Gomes (cat. 61)
1° com 87 kg

4. Alane Lima (cat. -86)
2° com 86 kg

5. Socorro Azevedo (cat. 55)
3° com 58

MASCULINO
1. João Maria Junior (cat. 49)
Recorde Brasileiro com 148 kg e 
151 kg

2. José Mendes Filho (cat. 65)
2° com 140 kg

3. Raimundo Damasceno (cat.72)
2° com 155 kg

4. Ailton Silva  (cat. 54)
3° com 120 kg

5. Diogo Rocha (cat. 80)]
3° com 152 kg

ç

ç

MEDALHISTAS DA SADEF NO
BRASILEIRO DE HALTEROFILISMO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 78 33 24 42

2°  Palmeiras 67 32 19 27

3º  Santos 64 32 19 20

4º  Grêmio 56 32 16 23

5º  São Paulo 52 32 14  9

6º  Athletico-PR 50 32 14 14

7º  Internacional 49 32 14  5

8º  Corinthians 49 32 12  7

9º  Bahia 43 32 11  2

10º  Vasco da Gama 43 33 11  -6

11º  Goiás 42 32 12 -16

12º  Atlético-MG 40 32 11   -5

13º  Fortaleza 39 32 11   -5

14º Ceará 36 32 10  0

15º   Cruzeiro 35 32  7 -10

16º  Fluminense 34 32  9 -11

17º  Botafogo 33 31  10 -14

18º  CSA 29 32  7 -26

19º  Chapecoense 22 32    4 -23

20º  Avaí 17 31  3 -33

FLAMENGO VASCO

4x4

Qua, 13/11 | Maracanã | 21h30

BRASILEIRÃO | 34ª RODADA

OBS.: 
Jogo isolado, válido pela 

34ª rodada do Brasileirão, 
antecipado em razão da final 
da Libertadores da América, 
agendada para acontecer no 
dia 23 de novembro no Peru.


