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Pelo trotar da carruagem, 
é quase certa uma nova 
escalada do radicalismo 

vindo por aí, com milhares de robôs 
pela internet botando gasolina na 
fogueira da polarização política.

E não será a primeira e nem a 
última vez que isto acontece.

Mas, quando um parlamentar 
arrebenta uma placa em exposição 
na Câmara dos Deputados, por 
pura discordância ideológica, sem 
que se abata sobre ele qualquer 
punição, é sinal que algo precisa ser 
feito e rápido.

Já vimos um enredo parecido lá 
atrás, quando 497 manifestantes do 
Movimento de Libertação dos Sem 
Terra invadiram e depredaram as 
dependências da mesma Câmara 
numa tarde de fúria de junho 
de 2006, sem que ninguém fosse 
punido.

Ato de um único homem ou de 

497, não importa, a simbologia é a 
mesma – autoritarismo e, em ambos 
os casos, protegido pela conivência 
do poder de plantão.

Não que a Câmara Federal 
não possa ou pudesse ter feito algo 
a respeito em ambos os episódios. 
O problema é que, como não fez 
antes, é possível que também 
não faça agora. E acomode a 
sujeira para debaixo do tapete, 

abrindo portas para lambanças 
futuras em nome da “liberdade 
de expressão”, seja de pessoas 
comuns ou com foro.

À parte o decoro ou a falta dele, o 
fato é que o Brasil empobrece como 
nação toda vez que um deputado 
ou um grupo de arruaceiros, em 
nome de uma causa, maculam 
a democracia representativa, 
impondo sua ira como razão 
legítima para extrapolar todos os 
limites.

E, acreditem, tudo nesta vida 
tem limite.

Afirmar que um cabo e um 
soldado são suficientes para fechar 
a Suprema Corte ou que a volta de 
um ato institucional, que um dia já 
fechou o próprio Congresso, seria 
bem-vindo para conter protestos de 
rua, é ultrapassar linhas para as 
quais não há volta.

Mesmo que voltando atrás.

Alerta de spoiler

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

GUARDA MUNICIPAL
Os guardas municipais de 

Natal aprovaram um indicativo 
de paralisação para a próxima 
quarta-feira, dia 27 de novembro. 
A categoria cobra andamento das 
negociações do plano de carreira.

FISCALIZAÇÃO NO CARNATAL
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Rio Grande do Norte 
(Crea-RN), Corpo de Bombeiros, 
Semurb e Ministério Público vão 
realizar na próxima segunda-feira, 
25, uma ação de Fiscalização 
Preventiva Integrada (FPI) na área 
onde está sendo montada a estrutura 
do Carnatal 2019.

HOSPITAL DA PM NO SUS I
O Governo do Estado assinou 

um Termo de Cooperação com a 
Polícia Militar que insere o Hospital 
Central da Polícia Militar Coronel 
Pedro Germano na rede do Sistema 
Única de Saúde do Rio Grande do 
Norte e estabelece parceria para o 
funcionamento pleno da unidade.

HOSPITAL DA PM NO SUS II
Com a parceria, serão ampliados 

os serviços de assistência médica 
oferecidos à população potiguar. De 
acordo com o secretário de Saúde, 
Cipriano Maia, a proposta é que com 
a incorporação da unidade fortaleça 
a atenção assistencial de média e 

Além de taxar o seguro-desemprego, a Medida Provisória do 
programa Verde Amarelo também desconta uma parcela 
do benefício pago a pescadores artesanais no período de 

defeso (em que a atividade é proibida por causa da reprodução das 
espécies). O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco Leal, postou um vídeo com o presidente do Sindicato 
Nacional dos Aposentados, João Inocentini, que manifestou apoio à 
taxação do seguro-desemprego, dando como exemplo o seguro-defeso. 
Segundo Inocentini, desde 2004, o sindicato reivindica que os pes-
cadores contribuam ao INSS no período em que recebem o benefício. 
“O pescador nunca consegue se aposentar por contribuição já que 
trabalha por seis meses e recebe o benefício por outros seis meses”, 
afirmou. Ele estima que, em média, ao contribuição no período defeso 
vai acrescentar em torno de quatro anos no tempo para se aposentar.

Taxa sobre seguro-defeso

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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alta complexidade ambulatorial e 
hospitalar no Rio Grande do Norte.

IMPOSTO DE RENDA
A equipe econômica avalia alterar 

alíquotas de Imposto de Renda de 
pessoas físicas e aumentar a cobrança 
sobre salários mais altos. Nas 
discussões, é considerado elevar a 
alíquota máxima para 35% para quem 
ganha acima de R$ 39 mil por mês.

PEC DA PREVIDÊNCIA
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), prevê um cenário 
difícil para a PEC paralela da 
reforma da Previdência. Aprovado 
pelo Senado, o texto reúne alterações 

nas regras de aposentadorias e 
pensões que entraram em vigor 
na semana passada. O principal 
objetivo é permitir que a reforma seja 
estendida a estados e municípios.

FANATISMO
Ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) há mais tempo no 
cargo, 30 anos, Celso de Mello 
afirmou enxergar “fanatismo, 
obscurantismo e fundamentalismo” 
entre deputados federais que 
pediram o impeachment dele 
próprio e de outros três magistrados 
do tribunal por terem votado para 
equiparar homofobia ao crime de 
racismo.

O presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende 
retirar Abraham Weintraub do comando do Ministério 
da Educação. O ministro vem sendo criticado por decla-
rações e ataques promovidos nas redes sociais. “Não, por 
enquanto, não (sobre troca no MEC). Todos os ministros 
têm liberdade de expressão, só não pode criticar o gover-
no”, disse Bolsonaro.

Em post no Twitter no último dia 15, dia da Proclama-
ção da República, Weintraub fez elogios à Monarquia e 
questionou as comemorações em homenagem à data. “Não 
estou defendendo que voltemos à Monarquia mas...O que 
diabos estamos comemorando hoje?”, questionou, em uma 
sequência de posts. Segundo o ministro, a proclamação foi 
uma “infâmia” contra o então imperador D. Pedro II, a 
quem classificou como um dos melhores gestores e gover-
nantes da história mundial.

Dom Pedro II cedeu o comando do Brasil em 15 de no-
vembro de 1889 a Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro 
presidente da República.

Na ocasião, Weintraub também provocou o movimento 
feminista, convidando-o a uma reflexão. “O Império teve 
seus dois principais atos assinados por mulheres educa-
das, inteligentes e honestas! Elas nos governaram bem 
antes de Dilma (Rousseff)”, escreveu, em referência a Im-
peratriz Maria Leopoldina e a Princesa Isabel.

Bolsonaro diz que não 
pretende mudar ministro

MEC

No dia da Proclamação da República, 
Weintraub fez elogios à Monarquia

Marcos Corrêa / PR

Presidente disse que Abraham Weintraub tem “liberdade de expressão”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou na 
quarta-feira, 20, a postura do ex-ministro Ciro Gomes, 
candidato derrotado à Presidência pelo PDT, durante as 
eleições de 2018, quando o petista Fernando Haddad e Jair 
Bolsonaro disputaram o segundo turno.

“Eu fico pensando o que o Ciro fez. As coisas boas e 
ruins, e prefiro ficar com as boas. Ele nos ajudou no gover-
no”, disse Lula. “Agora, ele escolheu ir para Paris no segun-
do turno e xingar o povo que votou no Haddad e não nele”. 
As declarações do ex-presidente foram dadas em entrevista 
ao blog Nocaute e publicadas também no perfil oficial do 
petista no Twitter.

Lula afirmou ainda que é “grato” a Ciro pela lealdade do 
ex-ministro, mas que o pedetista “não é um homem do deba-
te político, ele é um homem de uma verdade só que é a dele”.

Lula critica Ciro Gomes: 
“Escolheu ir para Paris”

Esquerda
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A Itália é 
um dos pa-
íses de in-
teresse do 
Nordeste do 
Brasil para 

ampliação do 
fluxo de ne-

g ó c i o s . Os governadores da 
região participaram de evento 
com mais de 40 empresários 
italianos em Roma, na quarta-
-feira, 20, quando apresentaram 
o potencial do Nordeste para 
investimentos em áreas como 
sustentabilidade, infraestrutu-
ra, turismo, saúde, segurança 
pública, saneamento e energias 
limpas.

No evento, organizado pela 
Confederação Geral da Indús-
tria Italiana (Confindustria), os 
empresários conversaram com 
os governadores em busca de 
informações mais detalhadas 
sobre os negócios e também pa-
ra o esclarecimento de dúvidas. 
Na apresentação, a governadora 
Fátima Bezerra destacou, entre 
outros segmentos, o potencial 
eólico do Rio Grande do Norte. 
“Temos um orgulho imenso de 
dizer aos senhores que o esta-
do lidera a produção de energia 
eólica em nível de Brasil. A Itá-
lia contribuiu para isso. Lá nós 
temos a Enel Green Power com 
cinco parques eólicos instalados, 
um investimento de mais de R$ 
500 milhões”, reforçou.

A diretora de Relações Inter-
nacionais da Confindustria, Ana 
Elisa Bison, ressaltou a impor-
tância da união dos estados. “A 
ideia do consórcio é muito inte-
ressante porque consegue fazer, 
entre outras coisas, compras 
conjuntas e economizar. Juntos 
como um único território eles 
têm mais força para atrair mais 
investimentos estrangeiros”. A 
diretora revelou que a Confin-
dustria está planejando uma 
missão ao Brasil para 2020.

“Essa foi uma grande oportu-
nidade para mostrarmos as po-
tencialidades do Nordeste. Todos 
os empresários foram convida-
dos a ir ao Brasil para conhecer 
detalhadamente nossos estados 
e para fecharmos parcerias nas 
mais diversas áreas”, contou o 
vice-governador do Maranhão, 
Carlos Brandão.

O governador da Bahia, Rui 
Costa, comentou acerca dos atra-
tivos fiscais apresentados aos 
empresários. “Somos a região 

do Brasil que produz 80% da 
energia solar e eólica do Brasil, 
e com melhores taxas de conver-
são, temos utilizado modelos de 
PPP e concessão. Dos 27 estados 
brasileiros, os nove do nordeste 
são os que possuem melhor perfil 
fiscal”, explicou.

A viagem à Europa é uma ar-
ticulação do Consórcio Nordeste 
para atração de investimentos, 
inclusive com a perspectiva de 
abertura de parcerias público-pri-
vadas (PPP). Na Europa, os gover-
nadores destacam a capacidade de 
consumo e de desenvolvimento da 
região, que é a segunda mais po-
pulosa do Brasil e a terceira maior 
em extensão territorial.

O consórcio busca investi-
mentos europeus para promover 
melhoria da infraestrutura rodo-
viária, de transmissão elétrica e 
para conexão de internet no Nor-
deste. Os gestores também nego-
ciam o emprego de tecnologia de 
ponta na segurança pública, além 
do fomento a rotas de turismo e 
a programas de sustentabilidade.

FINANCIAMENTO
NA ÁREA SOCIAL

Ainda na quarta, em Roma, 
o Fundo Internacional de De-
senvolvimento Agrícola (Fida), 
parceiro do Nordeste em projetos 
de agricultura familiar, gestão 
produtiva e promoção da susten-
tabilidade, recebeu os governa-
dores na sede da instituição. O 
Fida investe no Nordeste desde 
1980, por meio de parcerias com 
governos estaduais e federal, 
concentrando esforços na popu-
lação rural de baixa renda.

Durante o encontro, o Fundo 
se comprometeu a analisar a ela-
boração de um projeto único para 
financiar o Consórcio Nordeste em 
ações de abastecimento de água.

O governador de Alagoas, 
Renan Filho, destacou a im-
portância da relação com novos 
organismos capazes de oferecer 
crédito ao país, especialmente ao 
Nordeste. “No que diz respeito 
ao combate à pobreza rural, que 
é um dos grandes problemas que 
persistem no Brasil, nós encon-
tramos uma boa oportunidade 
para, junto com o Fida, garantir 
novos recursos para investimen-
tos para levar água para consu-
mo humano e inclusão produtiva 
das nossas regiões”.

O Nordeste possui 3,9 milhões 
de estabelecimentos agrícolas, 
sendo 77% da agricultura fami-
liar. As iniciativas do Fida têm o 
objetivo de apoiar e promover o 
aumento da produção e da renda 
dos agricultores familiares. No 
total, 71.654 famílias nordesti-
nas já foram beneficiadas.

ENCONTROS GOVERNAMENTAIS
Também como parte da ex-

tensa agenda desta quarta-feira 
em Roma, os gestores nordesti-
nos apresentaram o Consórcio ao 
ministro italiano de Economia e 
Finanças, Roberto Gualtieri, e 
à vice-ministra de Negócios Es-
trangeiros e Cooperação Inter-
nacional, Marina Sereni.

“Os senhores representam 
uma parcela muito importante 
da população, com 57 milhões de 
habitantes. É uma parte do ter-
ritório brasileiro que pode ter o 

Evento com governadores do Nordeste foi organizado pela Confindústria Itália

Empresários italianos conhecem 
oportunidades de negócios no Nordeste
Viagem à Europa é uma articulação do Consórcio Nordeste para atração de investimentos, inclusive com a perspectiva de 
abertura de parcerias público-privadas. Governadores destacam a capacidade de consumo e de desenvolvimento da região

Missão Europa

Fotos: Elisa Elsie / Governo do RN

Temos um orgulho
imenso de dizer que o Estado 
lidera a produção de energia 
eólica em nível de Brasil”

Fátima Bezerra
governadora do Rio Grande do 
Norte, durante agenda na Itália

“

3,9 milhões
DESTAQUE

é o número de estabelecimentos 
agrícolas do Nordeste,
sendo que 77% deles são
da agricultura familiar

maior desenvolvimento nos pró-
ximos anos”, comentou a vice-mi-
nistra Marina Sereni.

Já o ministro Gualtieri dis-
se que a Itália está muito inte-
ressada na cooperação política 
e econômica com o Brasil. Ele 
sugeriu a criação de uma mesa 
de trabalho entre o Nordeste 
e a Itália para aprofundar os 
temas, em especial na área 
de infraestrutura urbana. A 
governadora Fátima Bezerra 
enfatizou essa necessidade, 
principalmente quando se tra-
tam de investimentos na estru-
tura portuária, nas ferrovias e 
rodovias, e também quanto ao 
saneamento e tratamentos de 
resíduos sólidos. “Não abrimos 
mão de combinar o crescimento 
da economia com o sustentabili-
dade e a inclusão social”.

Participam da viagem os gover-
nadores Rui Costa (Bahia), Renan 
Filho (Alagoas), Camilo Santana 
(Ceará), João Azevêdo (Paraíba), 
Paulo Câmara (Pernambuco), 
Wellington Dias (Piauí), Fátima 
Bezerra (Rio Grande do Norte), 
assim como o vice-governador 
Carlos Brandão (Maranhão). O 
governador de Sergipe está repre-
sentado pelo superintendente de 
PPPs, Oliveira Junior.

Depois de Roma, o grupo de 
governadores seguiu para Berlim. 
Os gestores cumprem agenda na 
capital alemã nesta sexta-feira, 
22. Com isso, termina o ciclo de 
visitas pela Europa, mas a gover-
nadora Fátima Bezerra embarca 
para a China, a convite do Bank 
of China, para discutir possíveis 
investimentos para o RN.

Em agenda na Itália, Fátima destacou potencialidades do RN, como energia eólica



A 12ª Vara da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte condenou  
dois ex-prefeitos de São Miguel, 
município do Alto Oeste Potiguar, 
por ato de improbidade adminis-
trativa na gestão de recursos fe-
derais destinados à saúde. Foram 
sentenciados Galeno Torquato, 
hoje deputado estadual pelo PSD, 
e Dario Vieira.

De acordo com a decisão, Gale-
no, quando prefeito, manteve paga-
mento à Associação de Proteção e 
Assistência à Maternidade e à Inw-
fância de São Miguel (Apami), mes-
mo após o fechamento da materni-
dade administrada pela associação, 
em 2009. Os serviços foram trans-
feridos irregularmente, segundo o 
Ministério Público Federal (autor 
da denúncia), ao hospital público 
municipal sem comprovação de sua 
continuidade. Dario Vieira, suces-
sor de Galeno, manteve os repasses 
durante sua gestão, até meados de 
2014, diz o MPF.

Na ação, o MPF destaca que 
o então prefeito Galeno Torquato 
passou a controlar a Apami entre 
outubro e novembro de 2009, com 
as nomeações de sua mãe, namora-
da e irmã de criação, entre outros 
aliados políticos, para a diretoria 
da associação. Com o fechamen-
to para reforma da maternidade 

Dom Eliseu Mendes, administrada 
pela Apami, o então prefeito teria 
firmado acordo ilegal para suposta 
prestação dos serviços no Hospital 
Municipal Áurea Maia de Figuei-
redo. No período, foram repassados 
mais de R$ 1,15 milhão de recursos 
federais para o serviço.

Para o MPF, o acordo gerou 
somente a transferência de alguns 
funcionários para o hospital, com o 
objetivo de encobrir a ausência de 
atividade da associação privada. O 
próprio prefeito (hoje deputado) te-
ria assinado, como médico, várias 
autorizações de internação hospi-
talar, com o objetivo de justificar os 

repasses.
De acordo com a decisão judi-

cial, a Apami “se beneficiou com o 
complemento dos seus serviços por 
meio da estrutura do hospital mu-
nicipal, sendo assim remunerado 
com recursos públicos por serviços 
que de fato não realizou ou que re-
alizou com o auxílio público”.

A Justiça determinou a Gale-
no, Dario e outros três condenados 
o pagamento de multa, a proibição 
de contratar com o Poder Público e 
a suspensão dos direitos políticos 
por cinco anos. A assessoria de 
Galeno disse que o deputado vai 
recorrer da decisão.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte encaminhou para análise da 
Assembleia Legislativa dois proje-
tos de lei que tratam do planeja-
mento econômico do Estado.

Um dos projetos pede autori-
zação para abertura de crédito ex-
traordinário ao Orçamento Geral 
de 2019 no valor de quase R$ 1,8 
bilhão, sendo R$ 1,5 bilhão apenas 
para pagamento de pessoal.

O objetivo é corrigir “dispara-
tes” do Orçamento Geral encami-
nhado pelo Executivo Estadual no 
último ano, com ausência de dota-
ção orçamentária para pagamento 
de despesas obrigatórias, como o 
salário dos servidores.

“Existe o recurso, mas falta 
dotação orçamentária. Ou seja: o 

Orçamento Geral do Estado enca-
minhado à Assembleia pelo último 
governo escondeu um déficit bilioná-
rio. Havia despesas obrigatórias não 
computadas no orçamento”, explicou 
o secretário estadual de Planejamen-
to e Finanças, Aldemir Freire.

“A partir deste ano, todas as des-
pesas e receitas do Governo cons-
tarão na peça orçamentária atual 
enviada à Assembleia, sem deixar 
brechas, e com total transparência, 
para que, em 2020, tenhamos uma 
previsibilidade real da situação fis-
cal do Estado”, concluiu.

FUNDO DE COMPENSAÇÃO
O outro projeto de lei pede auto-

rização da Assembleia para o Esta-
do recuperar, de forma antecipada, 

uma carteira de ativos imobiliários 
de aproximadamente R$ 500 mi-
lhões junto à Caixa Econômica Fe-
deral. Esse montante foi acumulado 
pelo Fundo de Compensação de Va-
riação Salarial (FCVS) – um fundo 
criado para compensar perdas em 
contratos imobiliários do Bandern, 
Datanorte e Ipern com a Caixa.

A Caixa pode devolver esse va-
lor até 2027. Diante do prazo exten-
so, o governo quer antecipar o valor 
dos contratos já reconhecidos pela 
Caixa como de direito do Estado.

O valor soma cerca de R$ 180 
milhões. O Governo pretende leiloar 
esses ativos. No processo de venda, 
o deságio desse valor pode chegar 
até 40%. O valor arrecadado será di-
recionado ao fundo previdenciário. Governador em exercício, Antenor Roberto, foi à Assembleia entregar projetos de lei

Governo do Estado encaminha projetos 
para corrigir orçamento e recuperar ativos
Um dos projetos pede autorização para abertura de crédito extraordinário ao Orçamento Geral de 2019 no valor de quase
R$ 1,8 bilhão, sendo R$ 1,5 bilhão apenas para pagamento de pessoal. O outro busca recuperar cerca de R$ 180 milhões

Assembleia

Eduardo Maia / ALRN

Deputado estadual Galeno Torquato foi condenado, mas pode recorrer da decisão

Justiça condena Galeno e mais 
quatro por ato de improbidade

São Miguel

Eduardo Maia / ALRN
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AíPEC 199, aprovada com goleada, 
nesta quarta-feira (20), na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara, foi 

inspirada em proposta apresentada há dez anos pelo 
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Cezar Peluzzo. 

A PEC, que será avaliada por comissão especial no 
plenário, reorganiza a bagunça, estabelece o trânsito 
em julgado na 2ª instância e acaba com recursos 
meramente protelatórios.

A proposta altera os artigos 102 e 105 da 

Constituição, evitando a polêmica de mexer no artigo 
5º, que juristas avaliam “cláusula pétrea”.

A PEC 199 substitui os recursos Especial e 
Extraordinário pelo Recurso Revisional. A partir daí, o 
cumprimento da pena será imediato.

A PC 199, apresentada na véspera e relatada pelo 
deputado Alex Manente (Cidadania-SP), venceu por 
50x12 votos. Uma goleada.

Apoio tão expressivo de deputados à PEC autoriza 
a empolgação de Manente com as chances de 
aprovação com folga no plenário.

Ex-presidente do STF inspirou PEC da 2ª instância

PODER SEM PUDOR

BOLAS DENTRO
Jânio Quadros certa vez visitava Athiê Jorge 

Couri, seu companheiro de partido em Santos 
(SP), e ficou encantado com a casa e a coleção de 
obras de arte do anfitrião. Não perderia a chance 
de ironizar, entre gargalhadas: “Athiê, você jogou 
pelo Santos, não é mesmo?” O anfitrião confirmo 
e o homem da vassoura provocou: “Diga-me, caro 
amigo: conseguiu esta casa com as bolas que 
defendeu ou com as que deixou de chutar?”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ALIANÇA TEM REVÉS
O partido Aliança pelo 

Brasil, de Bolsonaro, enfrenta 
nova dificuldade: o Ministério 
Público Eleitoral é contra 
assinatura eletrônica. Não 
tem como ser implantado 
e não reduz etapas de 
conferência de assinaturas 
físicas.

ARTIGO 5º MODIFICADO
Apesar de ser considerado 

“cláusula pétrea” da 
Constituição, o artigo 5º já foi 
modificado antes, através de 
Emenda Constitucional (nº 
45, de 2004) que adicionou 
inciso e parágrafos ao texto.

OUTRA ‘FAKE NEWS’
A “notícia” de que a polícia 

investigaria Carlos Bolsonaro 
no crime da vereadora do Rio 
de Janeiro, sem mencionar 
fontes que a confirmem, tem 
toda pinta de ser mais uma 
fake news padrão porteiro 
mentiroso.

Enfatizo... 
a impossibilidade de geração 
de RIFs por encomenda”

Presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli,

no voto em que enquadrou a UIF, 
ex-Coaf

“

Divulgação

OBJETIVO CLARO 
O longo voto do presidente 

do STF, ministro Dias Toffoli, 
sobre o uso de dados fiscais sem 
autorização judicial, respondeu 
às acusações, até, de defender o 
terrorismo. Toffoli “afastou lendas 
urbanas”.

PORTUGAL MANDA BEM

Portugal socialista dá outro 
exemplo ao Brasil: aprovou 
uma nova lei que extingue 
95% das regalias da pelegada, 
inclusive a de não trabalhar 
enquanto mantiver mandato 
sindical. E ainda reduziu de 
centenas para apenas 20 os 
sindicatos que podem sentar 
para negociar com o governo.

CICLO CRIMINOSO
O Tribunal Superior 

Eleitoral aplicou R$117,7 
milhões em multas a partidos e 
candidatos. Toda essa grana, se 
for paga mesmo, voltará para 
o Fundo Partidário, ou seja, 
para os cofres... dos próprios 
partidos.

ÓCIO PRODUTIVO
A Câmara dos Deputados 

não deve ter o que fazer: 
homenageará 41 pessoas com a 
Medalha do Mérito. Entre elas, 
“celebridades” como Luísa Mell, 
Gustavo Kuerten e Felipe Neto.

Parecer do MP é contra cassação do deputado
Três candidatos derrotados a deputado 

federal no DF, em 2018, perderam outra vez. 
O procurador regional eleitoral junto ao 

Tribunal Regional Federal (TRE-DF), Zilmar 
Antonio Drumond, emitiu parecer rejeitando 
a tentativa de cassar o mandato do deputado 

Luís Miranda (DEM-DF), eleito com 150.000 
votos. 

Ele sofreu acusações, mas se defendeu 
denunciando tentativas de extorsão. A Polícia 
Federal investigou o caso e desbaratou a 
quadrilha, com prisão de envolvidos. 

CLIMA FOI CRIADO
A “ação de impugnação do mandato” ocorreu 

no rastro de denúncias contra Luís Miranda, 
mas ele afirma que todas foram desmascaradas.

ESPERANDO O JULGAMENTO
Miranda não quis comentar o parecer 

do Ministério Público Eleitoral contra sua 

cassação. Prefere aguardar o avaliação final 
do TRE-DF.

OS TRÊS AUTORES
Foram autores da ação rejeitada pelo 

MPE os candidatos derrotados Paulo Costa 
(Patriotas), Laerte Bessa e Joaquim Roriz 
Neto, do MDB.

Pescados do Nordeste não 
apresentam riscos para consumo

Sem contaminação

Níveis de HPA estão baixos, segundo Mapa

Agência Brasil

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
informou que novos resultados de 
amostras de pescado capturado na 
costa do Nordeste, afetada pelas 
manchas de óleo, revelam níveis 
baixos de Hidrocarbonetos Policí-
clicos Aromáticos (HPA) - indica-
dor que mede a contaminação por 
derivados de petróleo.

As coletas foram realizadas 
nos dias 28 e 29 de outubro em 
estabelecimentos registrados no 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) 
e analisadas pelo Laboratório de 
Estudos Marinhos e Ambientais 
(LabMAM) da PUC-RJ, por solici-
tação do ministério.

Segundo a nota, já foram anali-
sadas 20 amostras de pescado pelo 
laboratório e os valores de HPAs 
encontrados estão abaixo dos ní-
veis de preocupação definidos pela 
Agência Nacional de Vigilância 

O deputado estadual Hermano 
Morais (sem partido) disse estar 
preocupado com os prazos que de-
verão ser solicitados à Assembleia 
Legislativa para apreciar projetos 
de lei enviados pelo governo. Em 
pronunciamento na última quar-
ta-feira, 20, o parlamentar afirmou 
que teme que o tempo disponível 
até o final do ano seja exíguo para 
análise de algumas matérias.

“Há a previsão da chegada à 
Casa de doze projetos do Governo 
do Estado, dentre eles a matéria 
que trata sobre a reforma da Pre-
vidência, assunto de alta complexi-
dade e que requer ampla discussão. 
Saliento que, além desses projetos, 
temos que apreciar também o Or-
çamento para 2020”, disse Herma-

no, fazendo um apelo para que as 
matérias sejam enviadas o quanto 
antes e que seja elaborado um cro-
nograma de discussão na Assem-
bleia Legislativa.

Ainda sobre o projeto que dis-
põe sobre a reforma da Previdên-
cia, o deputado acrescentou que, 
apesar de ser um assunto delicado, 
precisa ser discutido. “É necessário 
rever a Previdência. A população 
está vivendo mais e os beneficiários 
tendem a receber por mais tempo. 
Não é uma matéria fácil, mas pre-
cisa ser enfrentada para que possa-
mos ter uma previdência saudável 
em todas as esferas”, concluiu.

Segundo o próprio Governo do 
Estado, o déficit financeiro mensal 
da Previdência é de R$ 130 milhões.

Hermano pede celeridade ao 
governo no envio de projetos

Assembleia

Deputado disse que está previsto o encaminhamento 
de 12 projetos ainda este ano, incluindo Previdência

Deputado estadual Hermano Morais reclamou de prazo curto para analisar projetos

Eduardo Maia / ALRN

Sanitária (Anvisa), não represen-
tando, até o momento, riscos para 
o consumo humano.

Os exames foram realizados 
em amostras de peixes (Ariacó, 
Budião, Dourado, Garoupa, Pargo 
e Saramonete), lagostas (Verde 
e Vermelha) e camarões (Rosa e 
Sete Barbas) coletadas em estabe-
lecimentos sob inspeção federal nos 
estados da Bahia, Ceará, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte.
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Macrozoneamento e Uso e Ocupação do Solo
são debatidos em  Fórum da Câmara

Projeto de Lei garante realização de Exame PSA na rede pública municipal

O debate em torno da Revisão do Plano Dire-
tor de Natal, promovido pela Câmara Municipal, 
teve sua segunda etapa concluída nesta semana. 
Dando continuidade ao Fórum de Debates sobre o 
tema, a Câmara reuniu vereadores, especialistas 
e instituições envolvidas no processo para discutir 
sobre o Macrozoneamento e Uso e Ocupação do 
Solo. “A sessão de votação vai exigir muito conhe-
cimento técnico e, para isso, nós precisamos estar 
preparados para aprovar um plano que seja bom 
pra cidade e para o cidadão”, enfatizou o vereador 
Paulinho Freire (PSDB). Com expectativa de che-
gada da redação final em fevereiro, o presidente da 
Casa estima que em até três meses seja votado.

Coordenador técnico do Plano Diretor e secre-
tário da Semurb, Thiago Mesquita tem compare-
cido em todos os dias do evento e explica que os 
temas tratados no Fórum são de grande importân-

cia social, como por exemplo, quando se fala em ati-
vidades socioeconômicas e ambientais. “São temas 
que têm relevância para um bom entendimento do 
Plano Diretor e vão ajudar os parlamentares da 
Casa”, concluiu. 

Para reforçar a importância 
sobre a prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de próstata, a 
Câmara Municipal aprovou Projeto 
de Lei de autoria do vereador 
Cícero Martins (PSL), que trata 
da obrigatoriedade da realização 
do exame PSA nos homens com 
mais de 45 anos, quando solicitado 
hemograma por dentistas e médicos 
da rede municipal de saúde. A ideia 
é garantir uma maior opção de 
diagnóstico do problema. “O PSA 
é um exame aonde é detectado a 
proteína, o antígeno é detectado 

no organismo do indivíduo 
após os 45 anos. Geralmente, 
quando está elevada acontece 
uma hiperplasia na próstata, 
então ele é uma sinalização de 
que há algo errado, que pode 
existir ali um câncer maligno 
ou benigno. Normalmente, os 
homens após os 45 anos é 
ideal que façam esse exame. O 
que o nosso Projeto apresenta 
é que os médicos quando 
peçam o hemograma, incluam a 
solicitação”, explicou o vereador 
Cícero.  

APLICATIVO CMN
A página da Câmara 

Municipal de Natal na internet 
ganhou nova roupagem com 
maior transparência. Também 
foi anunciado o lançamento do 
aplicativo “Câmara de Natal”, 
com todo o conteúdo que 
está disponível no site. Para o 
presidente da Câmara, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), a 
atualização do portal atende 
exigências do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/RN). No Portal 
da Transparência, o cidadão 
agora tem acesso, na mesma 
tela, às legislações relacionadas, 
dados da gestão de pessoas, 
orçamentos e finanças, licitações 
e contratos, bens patrimoniais e 
despesas da Câmara.

ESTACIONAMENTOS
A Câmara Municipal de 

Natal aprovou um projeto de 
lei apresentado pelo vereador 
Klaus Araújo (SD) que altera e 
acrescenta dispositivo à Lei 6747, 
de 19 de dezembro de 2017, que 
atualmente obriga a concessão de 
um tempo mínimo de carência de 
quinze minutos, sem pagamento, 
em todos os estacionamentos do 
município, garantindo equidade, 
sobretudo aos idosos e aqueles 
consumidores com mobilidade 
reduzida ou limitada. Com a 
alteração, nos locais que ofertem 
vagas mediante remuneração será 
obrigatória a concessão de um 
tempo mínimo de 30 minutos, sem 
cobrança de veículos nos espaços 
oferecidos. A matéria segue agora 
para sanção do Executivo.

ZUMBI DOS PALMARES
A Câmara Municipal 

homenageou durante 
Sessão Solene, 15 pessoas 
que atuam no combate ao 
racismo e na valorização da 
cultura negra de Natal. Os 
homenageados receberam 
a Comenda Zumbi dos 
Palmares. A proposição 
é do vereador Fernando 
Lucena (PT) e tem como 
objetivo evidenciar a força e 
resistência do povo brasileiro 
na luta pela igualdade de 
direitos. 

LIBRAS
Vereadores de Natal 

compareceram à cerimônia 
de assinatura do decreto de 
instalação das Centrais de 
Interpretação de Libras, feita 
pelo prefeito Álvaro Dias. O 
equipamento é aguardado há 
seis anos e representa um 
grande passo na inclusão da 
população surda da capital. 
O serviço disponibiliza 
gratuitamente traslado e 
intérprete da língua brasileira 
de sinais para intermediar a 
comunicação entre usuários 
não ouvintes com atendentes 
dos mais diversos serviços 
públicos da administração 
municipal, a partir de 
agendamento. A Comissão 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade 
Reduzida da CMN, que 
realizou audiência pública para 
debater o assunto, comemorou 
a assinatura do decreto.

www.cmnat.rn.gov.br

CÂMARA   AGORA

Elpídio Júnior

A Prefeitura de Macaíba vai 
realizar em 10 de dezembro nova 
audiência pública para discutir a 
revisão do Plano Diretor local. O 
evento vai acontecer no Pax Club, 
às 18h, na região central da cidade.

De acordo com o secretário de 
Projetos Especiais, Joacy Carlos, 
será apresentado e aprovado o diag-
nóstico do município, trazendo para 
a população um retrato da cidade 
dos tempos atuais. “A população 
em geral está convidada para pres-
tigiar e fazer parte deste momento 

importante para a história do mu-
nicípio”, destacou o secretário.

O Plano Diretor é previsto na 
Constituição Federal de 1988 e no 
Estatuto da Cidade (Lei Federal 
no 10.257/2001). Trata-se de um 
instrumento fundamental de de-
senvolvimento e planejamento dos 
municípios. É composto por um 
conjunto de regras, orientações e 
princípios que visam orientar os 
gestores públicos no sentido de 
estabelecer ordem na ocupação do 
espaço, seja ele urbano ou rural.

Através disso, podem-se de-
finir diversos parâmetros no 
sentido de tornar a cidade mais 
acessível e igualitária, proporcio-
nando, por exemplo, ordenamen-
to na ocupação, construção civil, 
exploração pública dos espaços, 
bem como elaboração de propos-
tas para um desenvolvimento 
mais consistente e sustentável. É 
o instrumento básico da política 
de desenvolvimento do município 
e representa um conjunto de dire-
trizes e propostas. Prefeitura espera ampla participação da população macaibense na audiência 

Macaíba realiza audiência sobre revisão 
do Plano Diretor em 10 de dezembro
Na ocasião, será apresentado e aprovado o diagnóstico do município, 
levando à população um retrato atual da quinta maior cidade do RN

Planejamento
Secom/Macaíba

Marcelo Barroso
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50  %  
DESCONTO  

DE

na 2ª unidade  

CAFÉ EM
CÁPSULA

RAÇÃO PARA
CÃES ATÉ 15KG

PRODUTOS
MARCAS
PRÓPRIAS
SELECIONADOS

PIZZAS E
LASANHAS
CONGELADAS

IOGURTES

SELECIONADOS

EM TODAS:

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 22 de novembro de 2019 a 27 de novembro 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

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 27/11/2019OFERTAS DE DIAS06

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 24/11/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 27/11/2019OFERTAS DE DIAS06

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,69
KG

R$

03

0,65
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 24/11/2019OFERTAS DE DIAS03

ALFACE 
CRESPA, LISA OU 

AMERICANA 
Unidade

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

Pneu Euzkadi 
Eurodrive
175/65 R14 82T

164,90
UNID.

R$ 219,90
UNID.

R$

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

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

BANANA PACOVAN Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

2,39
KG

R$1,99
KG

R$ 12,99
UNID.

R$Batata lavada 
especial
Granel

Alho picado aro 
s/ sal
2kg

Cenoura
Granel 1,69

KG

R$ 1,79
KG

R$ 1,89
KG

R$

Frango à 
passarinho IQF 
Sadia  
Pacote c/ 1kg

Refrigerante 
Sukita 
Laranja, 
garrafa c/ 2L

Whisky escocês 
Finest Ballantine’s 
Garrafa c/ 1L

9,98
PCT.

R$ 2,99
GARRAFA

R$ 63,90
GARRAFA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO
BEBA COM MODERAÇÃO

2,89
UNID.

R$ 8,99
EMB.

R$

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Creme dental 
Colgate tripla ação 
Embalagem c/ 3 
unidades c/ 180g

Filé de peito 
congelado 
Aurora 
Pacote c/ 1kg

Ovos brancos 
grande Aro
Bandeja c/ 30 
unidades

Queijo 
parmessão 
ralado Oriente
Unidade c/ 50g

Polpa 
Nossa Fruta
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 1kg

7,25
BDJ.

R$ 1,80
UNID.

R$ 5,89
UNID.

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça 20,59

KG

R$12,89
PCT.

R$

Linguiça 
calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

Salsicha 
hot dog Rezende
Embalagem 
c/ 5kg31,90

KG

R$ 24,90
EMB.

R$

Presunto 
cozido 
magro 
Rezende
Peça

Ervilha 
congelada 
Daucy
Pacote c/ 1kg11,89

KG

R$ 12,89
PCT.

R$

Água mineral 
sem gás Indaia
Garrafa c/ 1,5L

Suco de uva 
Catafesta
Garrafa c/ 1L 

1,69
GARRAFA

R$ 8,29
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

5,39
GARRAFA

R$

Vodka Vorus
Garrafa c/ 1L

15,99
GARRAFA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

Cerveja 
Eisenbahn
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,49
LATA

R$ 2,79
LATA

R$

Queijo 
mussarela Aro
Peça 18,49

KG

R$

69,90
UNID.

R$ 16,89
PCT.

R$ 51,90
UNID.

R$

59,90
EMB.

R$

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

Açúcar cristal 
Petribu
Unidade c/ 1kg

1,79
PCT.

R$ 1,89
PCT.

R$

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

Café São Braz 
Pacote c/ 250g

2,35
PCT.

R$ 3,49
PCT.

R$

Óleo de 
milho Liza
Unidade 
c/ 900ml

Biscoito 
salgado 
Marilan
Embalagem 
c/ 400g 

6,49
UNID.

R$ 3,49
EMB.

R$ 1,65
UNID.

R$

8,99
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$ 3,89
EMB.

R$

Creme de leite 
Piracanjuba
Unidade c/ 200g

Figo em calda 
Predilecta
Unidade c/ 400g

Ameixa em calda 
Predilecta
Unidade c/ 400g 

Papel higiênico 
folha simples Floral
Leve 8 e pague 7 

5,21
UNID.

R$ 0,89
UNID.

R$

4,99
UNID.

R$ 4,99
UNID.

R$

Shampoo 
Seda 
Diversos 
tipos, 
unidade 
c/ 325ml

Água sanitária 
Olimpo 
Unidade c/1L

Desinfetante 
para piso Omo  
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 900 ml 

Arara dupla para 
roupas  
Unidade 

Papel A4 Aro  
Pacote c/ 500 
folhas

Caixa térmica 
Garden Life  
Capacidade: 20L

Ração Coby  
Carne e cereais, 
embalagem 
c/ 18kg

  
Refi l, unidade 
c/ 900ml 

Ração Bonzo
Diversos 
sabores, 
pacote c/ 18kg

Ração para cães 
Ossinho Aro
Unidade c/ 18kg

69,90
PCT.

R$ 69,90
PCT.

R$

im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a

Sem cartão Makro: R$ 5,79 unid.

Sem cartão Makro: R$ 1,89 unid.

Batata-doce 
rosada
Granel

Mamão Formosa
Granel



SEXTA-FEIRA, 22.11.2019Geral8 SEXTA-FEIRA, 22.11.2019 Geral 9

50  %  
DESCONTO  

DE

na 2ª unidade  

CAFÉ EM
CÁPSULA

RAÇÃO PARA
CÃES ATÉ 15KG

PRODUTOS
MARCAS
PRÓPRIAS
SELECIONADOS

PIZZAS E
LASANHAS
CONGELADAS

IOGURTES

SELECIONADOS

EM TODAS:

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 22 de novembro de 2019 a 27 de novembro 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

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 27/11/2019OFERTAS DE DIAS06

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 24/11/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 27/11/2019OFERTAS DE DIAS06

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

1,69
KG

R$

03

0,65
UNID.

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 22/11/2019 A 24/11/2019OFERTAS DE DIAS03

ALFACE 
CRESPA, LISA OU 

AMERICANA 
Unidade

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

Pneu Euzkadi 
Eurodrive
175/65 R14 82T

164,90
UNID.

R$ 219,90
UNID.

R$

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

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO 
REGULARMENTE

BANANA PACOVAN Granel

Cebola branca 
ou roxa
Granel

2,39
KG

R$1,99
KG

R$ 12,99
UNID.

R$Batata lavada 
especial
Granel

Alho picado aro 
s/ sal
2kg

Cenoura
Granel 1,69

KG

R$ 1,79
KG

R$ 1,89
KG

R$

Frango à 
passarinho IQF 
Sadia  
Pacote c/ 1kg

Refrigerante 
Sukita 
Laranja, 
garrafa c/ 2L

Whisky escocês 
Finest Ballantine’s 
Garrafa c/ 1L

9,98
PCT.

R$ 2,99
GARRAFA

R$ 63,90
GARRAFA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO
BEBA COM MODERAÇÃO

2,89
UNID.

R$ 8,99
EMB.

R$

Leite condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Creme dental 
Colgate tripla ação 
Embalagem c/ 3 
unidades c/ 180g

Filé de peito 
congelado 
Aurora 
Pacote c/ 1kg

Ovos brancos 
grande Aro
Bandeja c/ 30 
unidades

Queijo 
parmessão 
ralado Oriente
Unidade c/ 50g

Polpa 
Nossa Fruta
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 1kg

7,25
BDJ.

R$ 1,80
UNID.

R$ 5,89
UNID.

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça 20,59

KG

R$12,89
PCT.

R$

Linguiça 
calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

Salsicha 
hot dog Rezende
Embalagem 
c/ 5kg31,90

KG

R$ 24,90
EMB.

R$

Presunto 
cozido 
magro 
Rezende
Peça

Ervilha 
congelada 
Daucy
Pacote c/ 1kg11,89

KG

R$ 12,89
PCT.

R$

Água mineral 
sem gás Indaia
Garrafa c/ 1,5L

Suco de uva 
Catafesta
Garrafa c/ 1L 

1,69
GARRAFA

R$ 8,29
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2L

5,39
GARRAFA

R$

Vodka Vorus
Garrafa c/ 1L

15,99
GARRAFA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 
latas c/ 473ml

Cerveja 
Eisenbahn
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,49
LATA

R$ 2,79
LATA

R$

Queijo 
mussarela Aro
Peça 18,49

KG

R$

69,90
UNID.

R$ 16,89
PCT.

R$ 51,90
UNID.

R$

59,90
EMB.

R$

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

Açúcar cristal 
Petribu
Unidade c/ 1kg

1,79
PCT.

R$ 1,89
PCT.

R$

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

Café São Braz 
Pacote c/ 250g

2,35
PCT.

R$ 3,49
PCT.

R$

Óleo de 
milho Liza
Unidade 
c/ 900ml

Biscoito 
salgado 
Marilan
Embalagem 
c/ 400g 

6,49
UNID.

R$ 3,49
EMB.

R$ 1,65
UNID.

R$

8,99
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$ 3,89
EMB.

R$

Creme de leite 
Piracanjuba
Unidade c/ 200g

Figo em calda 
Predilecta
Unidade c/ 400g

Ameixa em calda 
Predilecta
Unidade c/ 400g 

Papel higiênico 
folha simples Floral
Leve 8 e pague 7 

5,21
UNID.

R$ 0,89
UNID.

R$

4,99
UNID.

R$ 4,99
UNID.

R$

Shampoo 
Seda 
Diversos 
tipos, 
unidade 
c/ 325ml

Água sanitária 
Olimpo 
Unidade c/1L

Desinfetante 
para piso Omo  
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 900 ml 

Arara dupla para 
roupas  
Unidade 

Papel A4 Aro  
Pacote c/ 500 
folhas

Caixa térmica 
Garden Life  
Capacidade: 20L

Ração Coby  
Carne e cereais, 
embalagem 
c/ 18kg

  
Refi l, unidade 
c/ 900ml 

Ração Bonzo
Diversos 
sabores, 
pacote c/ 18kg

Ração para cães 
Ossinho Aro
Unidade c/ 18kg

69,90
PCT.

R$ 69,90
PCT.

R$

im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a

Sem cartão Makro: R$ 5,79 unid.

Sem cartão Makro: R$ 1,89 unid.

Batata-doce 
rosada
Granel

Mamão Formosa
Granel
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Com o dólar cotado nos últimos 
dias entre os maiores valores nomi-
nais desde a implantação do Plano 
Real, os criadores e exportadores de 
camarão do Rio Grande do Norte 
poderiam estar em festa neste mo-
mento. Mas isso só seria possível se 
o Estado, que já foi o maior expor-
tador brasileiro lá atrás, em 2003, 
ainda estivesse em atividade expor-
tadora – a exemplo do crescimento 
de seus maiores concorrentes mun-
diais e da explosão do consumo do 
crustáceo na China.

Segundo Itamar Rocha, com 
vários mandatos à frente da As-
sociação Brasileira de Criadores 
de Camarão (ABCC) e presidente 
da Feira Nacional do Camarão, 
recém encerrada em Natal, é “ina-
creditável” como a atividade é tra-
tada no Brasil. 

 Ele lembra que, em 2003, o RN 
chegou a produzir 38 mil toneladas 
de camarão e que, em 2019, 16 anos 
depois, esse volume só chegará a 27 
mil toneladas, uma reação às 23 
mil toneladas produzidas no ano 
passado. Tudo, explica ele, é volta-
do para o mercado interno, porém.

O Equador, menor país do con-
tinente e com uma costa insignifi-
cante, se comparada à brasileira, 
com 600 quilômetros de extensão, 
este ano exportará o equivalente a 
US$ 3,6 bilhões de camarão. “En-
quanto o Brasil e o RN, nenhum 
tostão”, acrescenta.

Itamar Rocha destaca que, 
em 2003, graças à produção do 
camarão, um município como 
Pendências, no Oeste potiguar, 
tinha por volta de três mil habi-

tantes - de seus 10 mil da época 
(30%) - com carteira assinada na 
carcinicultura.

“Nessa época, havia 1.000 mu-
lheres empregadas formalmente 
em Pendências nas indústrias de 
beneficiamento de camarão culti-
vado Potiporã e Aquática”, recorda.

Mesmo assim, o município 
segue na liderança na produção 
no Nordeste. Dos 162 municípios 
que produziram camarão em cati-
veiro no ano passado, se manteve 

na dianteira, seguido por Aracati 
(CE), Canguaretama (RN) e Va-
lença (BA).

Para Itamar Rocha, a grande 
questão agora é aumentar a pro-
dução para retornar ao mercado 
internacional, especialmente à 
China, mas isso não será possível 
se não houver apoio institucional 
à atividade, que passe por políti-
cas específicas dos governos esta-
dual e federal.

“Nós produzimos camarão aqui 

Itamar Rocha, presidente da ABCC, é considerado o maior especialista brasileiro no tema da carcinicultura

Mesmo com vocação histórica, camarão 
do RN só é destinado ao mercado interno

Carcinicultura

José Aldenir / Agora RN

Jalmir Oliveira
Editor de Cidades

O futuro da Escola Municipal 
4º Centenário, localizada atual-
mente no bairro de Cidade Alta, 
na zona Leste de Natal, segue 
indefinido. Sem sede própria pa-
ra 2020, após o encerramento de 
uma unidade da Universidade Po-
tiguar (UNP) – com a qual dividia 
imóvel havia mais de uma década 
na Avenida Floriano Peixoto –, o 
colégio municipal aguarda da Se-
cretaria Estadual de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Seec), 
em razão de um acordo de coope-
ração técnica com a Secretaria de 
Educação de Natal (SME), para 
definir um novo local de destino 
para 18 turmas de alunos.

A cooperação técnica entre as 
gestões da educação da capital 
potiguar e do Estado vai permitir 
que, em 2020, a escola municipal 

se instale em uma unidade de en-
sino da rede estadual. A princípio, 
a nova sede ficaria na Escola Esta-
dual Calazans Pinheiro, no bairro 
do Alecrim, mas, nos últimos dias, 
apareceu a possibilidade de trans-
ferência para a Escola Estadual 
Padre Monte, no bairro das Rocas.

No entanto, na última segun-

da-feira, 18, uma reunião entre 
as comunidades representativas 
(pais, alunos, professores, fun-
cionários e diretoria) das escolas 
Padre Monte e 4º Centenário, 
ocorrida no início da semana, 
não terminou em consenso. Os 
representantes da unidade mu-
nicipal de ensino decidiram não 
transferir a estrutura para o 
bairro das Rocas.

“Nós não temos restrições, mas 
eles [4º Centenário] não quiseram 
uma gestão compartilhada com 
a nossa escola”, detalha Carlos 
Antônio de Oliveira, diretor da 
Escola Padre Monte. O Agora RN 
tentou ouvir a direção da 4º Cen-
tenário, mas os telefonemas não 
foram atendidos.

Até o fim do período letivo 
deste ano, a escola municipal vai 
permanecer na localização atual. 
A unidade tem 707 estudantes 
matriculados, do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, e funciona 
apenas no período vespertino. 
Em 2017, de acordo com os dados 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), a 
4º Centenário teve o segundo 
melhor resultado de toda a rede 
municipal, com nota 4, para os 
alunos de 8º e 9º ano. 

A Secretaria Estadual de Edu-
cação, por meio da assessoria de 
imprensa, informa que ainda não 
tomou decisão final sobre o caso, 
mas busca uma via que seja possí-
vel para atender a rede municipal. 
A pasta reforça que nenhum estu-
dante ficará sem matrícula.

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Educação, o município pla-
neja construir uma sede própria 
para a escola. No entanto, com o 
acordo de cooperação, a estrutura 
será instalada – por um período de 
cinco anos – em um imóvel cedido 
pelo governo estadual.

“A SME precisa alocar recur-
sos, encontrar e definir um terreno 
adequado para construção da sede 
própria. Por isso, que a cessão é de 
cinco anos. Ou seja, não se pode 
neste momento estabelecermos 
uma data para construção e con-
clusão da obra”, detalha a Educa-
ção municipal, por meio da asses-
soria de imprensa.

Já a Universidade Potiguar, 
que acolheu a 4º Centenário entre 
1999 e 2019, reitera que, apesar 
de o encerramento das atividades, 
será mantido o projeto de apoio 
acadêmico fornecido por estágios 
curriculares dos alunos dos cursos 
de educação instituição de ensino 
superior. Além disso, em conta-
to com a Prefeitura de Natal, a 
universidade também se colocou 
à disposição para ampliar essas 
ações, alcançando também “in lo-
co” as comunidades que são aten-
didas pela 4º Centenário. 

Escola 4º Centenário, na Cidade Alta

Escola de Natal com mais de 700 alunos busca nova sede 
Impasse

José Aldenir / Agora RN

desde os holandeses e é preciso que 
se entenda que essa vocação secu-
lar não pode continuar sendo sabo-
tada dentro do País por entidades 
do terceiro setor que, na verdade, 
atendem a interesses comerciais 
de outros países”, afirma. E acres-
centa: “Não podemos esquecer que 
o Brasil detém condições excepcio-
nais para a exploração da carcini-
cultura marinha, cujas importações 
setoriais já são da ordem de US$ 25 
bilhões/ano”.

Nós produzimos 
camarão aqui desde 
os holandeses e é 
preciso que se 
entenda que essa 
vocação secular 
não pode continuar 
sendo sabotada 
dentro do País”

Itamar Rocha

ex-presidente da Associação 
Brasileira de Criadores 
de Camarão (ABCC) e atual
presidente da Feira Nacional
do Camarão (Fenacam)

“

Presidente da Feira Nacional do Camarão, recém-encerrada em Natal, Itamar Rocha afirma que o Brasil sabota a atividade 
que poderia estar dando milhares de empregos no Nordeste. Neste ano, o Estado produziu cerca de 27 mil toneladas
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CONCESSÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0029-03, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IIDEMA a Licença de Ope-
ração (LO) para um projeto de agricultura irrigada, em uma área localizada na Fazenda Pauliceia, S/N, 
CEP 59649-899, Zona Rural, Mossoró/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

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. 089/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E GRAMA 
E ADUBO PARA RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS VERDES COMO JARDINS, 
CANTEIROS E DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/
RN, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 06/12/2019 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 20/11/2019. Pregoeiro/PMM.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 056/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Areia Branca/RN - 19/11/2019.

Pregoeiro
Antônio Lopes Neto

Pregão Presencial N.º 056/2019 - Aquisição de material de informática - 03/12/2019 
as 11:30 (onze e trinta) horas horário local. Informações e-mail 
licitacoesab@gmail.com.

Olha o 

golpe!
Aquela promessa de emprego que chega no WhatsApp pode ser uma 
armadilha. Saiba como não cair neste golpe, que cresceu 174% só este ano

O Brasil registrou 
12,5 milhões de pessoas 
desempregadas, de acordo com 
os dados mais recentes do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), divulgados esta 
semana. A situação é ruim para 
a economia, mas muito boa para 
autores de golpes na internet, 
que atraem mais vítimas usando 
vagas de emprego falsas como 
isca.

Entre janeiro e outubro deste 
ano, o Dfndr Lab, laboratório 
especializado em segurança 
digital, registrou um expressivo 
aumento de 174% no número 
desta modalidade de golpe. 
Quando comparado com o mesmo 
período do ano passado, a fraude 
criminosa saltou de 861.962 para 
2.368.296 de registros.

Disseminado principalmente 
pelo WhatsApp e redes sociais, 
o golpe do emprego falso 

visa roubar dados pessoais e 
credenciais de acesso de redes 
sociais das vítimas. O grande 
diferencial deste ataque é que, 
ao ter acesso às credenciais de 
redes sociais do usuário, como 
login e senha, o golpista pode 
se passar por ele para espalhar 
outros golpes entre seus contatos, 
além de criar lives e publicações 
patrocinadas para aumentar a 
viralização do link malicioso.

É comum também que o 
cibercriminoso utilize dados pessoais 
da vítima para fraudes financeiras, 
como solicitar empréstimos 
indevidos, fazer compras e até abrir 
empresas falsas.

Atenção! A tendência é que 
nos próximos meses esses golpes 
se intensifiquem, principalmente 
com a aproximação do Natal, 
já que, nesta época do ano, há 
uma grande oferta de empregos 
temporários.

COMO O GOLPE 
DO EMPREGO FUNCIONA

A vaga de emprego falsa 
é divulgada por meio de 
links quase idênticos ao de 
marcas famosas, geralmente 
com a alteração de um ou 
dois caracteres. Ao tocar no 
link, o usuário é incentivado a 
responder uma pesquisa para 
concluir o suposto cadastro e, 
posteriormente, compartilhar 
o ataque com seus contatos 
no WhatsApp.

Depois do 
compartilhamento, o usuário 
é direcionado para uma 
página falsa, onde ele pode 
ser induzido a informar suas 
credenciais de acesso de 
redes sociais ou informações 
pessoais, como nome 
completo e CPF.

COMO SE PROTEGER

>> Não compartilhe links que 
você não conhece a procedência 
em redes sociais ou WhatsApp.

>> Na dúvida, verifique se o 
link é verdadeiro nos sites oficiais 
das marcas. É possível realizar 

esta checagem gratuita em sites, 
como o próprio Dfndr Lab, que 
te diz em poucos segundos se 
um link é verdadeiro ou não.

>> Fique atento a promessas 
muito vantajosas, preços muito 
abaixo do valor original e até 

oportunidades de emprego 
compartilhado via redes sociais, 
pois há grande probabilidade de 
serem um golpe.

>> Mantenha um bom 
sistema de segurança instalado 
no celular. 
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TEMPORÁRIO
Após ser dispensado pela 

Rede TV!, Luciano Junior re-
alizou a cobertura da visita de 
governadores do Nordeste pa-
ra os telejornais da Band.

Porém, faz questão de es-
clarecer que foi um trabalho 
“temporário”. Agora, na sua 
volta ao Brasil, irá definir seus 
futuros passos.

O PROBLEMA...
Em situações do tipo, sem-

pre existe um mal-estar com os 
que ficam de fora.

Apenas alguns, os mais 
próximos, são convidados, ig-
norando outros, tão importan-
tes quanto. Para o ambiente, 
não há nada pior. 

Especial da Globo tem sábios conselhos
do experiente Milton Gonçalves

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Gabriely Mota é a novidade do especial “Juntos a Ma-

gia Acontece”, que a Globo levará ao ar no dia 25 de de-
zembro, de autoria de Cleissa Regina Martins e direção de 
Maria de Médicis.

Toda a história gira em torno de um avô, Orlando (Mil-
ton Gonçalves), e de sua neta Letícia (Gabriely).

Os dois envolvem a família num plano mirabolante que 
fará dele o Papai Noel do bairro onde moram.

No primeiro dia de gravação de “Juntos a Magia Acon-
tece”, o experiente Milton, do alto dos seus 85 anos, con-
versou com Gabriely, de 9, que fazia sua estreia num set, 
sobre como manter a concentração em cena. 

“Eu falei para ela: ‘Presta muita atenção, se dedica, 
fica calma e faz tudo com amor e carinho que vai dar 
tudo certo’’’.

E a informação é que ela fez tudo como ele recomendou. 

LINHA DURA
Na Rede TV!, a ordem é se-

guir à risca a questão do horário.
Na semana passada, um 

pequeno atraso, levou Luciana 
Gimenez a não concluir as gra-
vações de um “Superpop”. Às 
22h, conforme o determinado, os 
operadores desligaram as câme-
ras e foram embora. O programa 
ficou pela metade.

BAIXAS
No jornalismo da Rede TV!, 

os repórteres Carolina Rosito e 
Igor Duarte pediram demissão.

Já são várias baixas no qua-
dro. Inúmeras posições de traba-
lho, diante de algumas saídas e 
demissões, não foram preenchi-
das.

POR OUTRO LADO
Tudo indica que o plano de 

passar a gravar o jornal “Leitura 
Dinâmica”, além dos programas 
“TV Fama” e ”Encrenca”, não se-
rá levado à frente agora. Talvez 
só no começo do ano.

Tempo para o bom senso vir 
a prevalecer e essa ideia, para o 
bem da própria emissora, deixar 
de existir.

ATÉ TENTOU
O esporte da Band cogitou 

mandar um repórter para a co-
bertura jornalística da final da 
Libertadores, sábado, Flamengo 
e River, no Peru.

Porém, acabou desistindo, 
diante das tantas dificuldades 
criadas. Até para ter acesso ao 
estádio seria bem complicado.

AGORA É ASSIM
Além da Conmebol, em se 

tratando agora da final da Liber-
tadores, mas também a FIFA e 
o COI passaram a impor limita-
ções extremas em todos os even-
tos patrocinados por elas.

O acesso e o direito de traba-
lhar são liberados somente aos 
donos dos direitos.

n A cantora Adryana 
Ribeiro, nesta sexta-
feira, às 21h, fará  um 
tributo a Beth Carvalho 
no Teatro Gazeta, em 
São Paulo.

n Neste domingo, a 
partir das 22h, a TNT 
transmite a entrega dos 
prêmios do American 
Music Awards 2019, em 
Los Angeles...

n ... Apresentação 
de Dane Taranha e 
comentários de Phelipe 
Cruz.

n As edições do “Balanço 
Geral” nas manhãs da 
Record, praças Rio e 
São Paulo, passarão por 
ajustes no formato.

n Começaram as 
gravações da nova 
temporada do programa 
“Troca de Esposas”, 
ainda sem data de 
estreia na Record.

n Globo busca no 
seu elenco uma atriz 
veterana para a novela 
“Salve-se Quem Puder”...

n ... Essa faixa de idade 
nas novelas está exigindo 
cada vez mais cuidados.

n A cantora Joelma vai 
participar pela primeira 
vez do quadro “Passa 
ou Repassa”, do Celso 
Portiolli, domingo que 
vem.

n Apresentadores da 
Rede TV! começaram a 
gravar as vinhetas de fim 
de ano...

n ...  A ideia é tentar 
passar a todos que a vida 
continua e momentos de 
crise são perfeitamente 
naturais em qualquer 
empresa.

n Eri Ramo, cantor 
cubano, gravará 
participação no DVD 
de Gretchen, dia 27, no 
Paris 6 Burlesque, em 
São Paulo.

Bate-Rebate

DIvulgação Rede TV!

DIvulgação Rede TV!

CANUTO
Márcio Canuto, 

ex-Globo, será o con-
vidado do programa 
“Mariana Godoy 
Entrevista’ desta 
sexta-feira, às 23h, 
na Rede TV!.

No encontro, ele 
fala da sua despe-
dida da Globo após 
21 anos na casa, 
relembra reporta-
gens divertidas e 
memoráveis que fez 
ao longo da car-
reira e explica que 
agora, aposentado, 
pretende somente 
descansar.

C´EST FINI
A Teledramaturgia da Re-

cord ficou muito satisfeita com 
os resultados de audiência e 
crítica da novela “Topíssima”, 
escrita por Cristianne Fridman 
e estrelada por Camila Rodri-
gues.

Resultado: existe a possi-
bilidade de, um pouco mais na 
frente, vir por aí uma Parte 2 
da história.

Algo que a emissora irá 
discutir com a autora, depois 
dos trabalhos de “Amor Sem 
Igual”, que ela está iniciando.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

SAIA JUSTA
Ontem, por aqui, falou-se 

da gravação de um especial 
do “Aqui na Band”.

Silvia Poppovic e Luiz 
Ernesto Lacombe recebendo 
representantes de diversos 
setores da casa para uma 
confraternização de fim de 
ano. Até aí...

PRIMEIRO DIA
Marisa Orth inicia parti-

cipação em “Bom Sucesso”, 
da Globo, a partir do capítulo 
desta sexta-feira.

Entra como Isadora, atriz 
contratada pelos persona-
gens de Sheron Menezzes e 
Armando Babaioff para ser 
uma terapeuta de casais.
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Já é Natal em Natal. A larga-
da oficial para as comemorações 
natalinas foi dada na última 
quarta-feira, 20, com o acendi-
mento da Arvore de Mirassol, a 
maior do País – com 110 metros 
de altura e mais de 400 mil mi-
cro-lâmpadas de led.

O monumento chama aten-
ção pela beleza e está diferente 
em comparação com os últimos 
anos. A estrutura é composta 
por dois cones, um interno e ou-
tro externo, que fazem um mo-
vimento luminoso giratório, nas 
cores dourado e prata. E nem é 
esse o principal diferencial. A 
árvore tem o acompanhamento 
de músicas natalinas, sincroni-
zadas com os movimentos lumi-

nosos, algo inédito na cidade.
A árvore faz jus à decoração 

deste ano, que tem como tema 
“Natal de Som & Luz”. Em sua 
base, há um conjunto de partitu-
ras e notas musicais que aparen-
tam estar flutuando. 

As mudanças também chega-
ram a todo o entorno da árvore. 
A Praça de Mirassol se trans-
formou em um grande complexo 
cultural. A Prefeitura oferece di-
versas atrações artísticas e mu-
sicais gratuitas, além de ferinha 
gastronômica e de artesanato. 
No local, os visitantes também 
podem aproveitar um túnel lu-
minoso e a Casinha do Papai 
Noel. 

Totalmente reconstruída pe-

la Prefeitura, a Casinha do Pa-
pai Noel foi erguida em madeira 
e terá ambiente interno temáti-
co decorado com lareira, árvore 
de Natal, poltrona, trenzinho e 
iluminação natalina. Durante o 
Natal em Natal, a Casinha terá 
a presença ilustre do Papai Noel 
às sextas-feiras, sábados e do-
mingos, sempre das 18h às 21h.

 “É festa! É Natal! Convido 
a todos para participarem deste 
que promete ser o maior Natal 
em Natal de todos os tempos”, 
afirmou o prefeito da cidade, Ál-
varo Dias. 

A solenidade contou com 
apresentação da Orquestra On-
das Musicais e da Banda Sinfô-
nica da Cidade do Natal. Prefeito Álvaro Dias acendeu árvore

Repaginada, Árvore de Mirassol é acesa
e dá largada oficial no “Natal em Natal”
Estrutura é composta por dois cones, um interno e outro externo, que fazem movimento luminoso giratório, nas cores 
dourado e prata. Maior novidade, entretanto, é o acompanhamento de músicas natalinas sincronizadas com as luzes 

Fim de ano

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Monumento fica na Praça de Mirassol
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Do sertão potiguar, 
vêm as sutilezas de sua 
arte – em constante pro-
cesso de transformação. 
Os cenários nordestinos, 
antes retratados de forma 
explícita, compõem agora 
um universo íntimo, sur-
realista e com sentimen-
tos indecifráveis. Obras 
deste novo momento do 
potiguar Demétrius Mon-
tenegro, que comemora 10 
como artista profissional, 
estão expostas na Galeria 
Iguales, no Tirol. A mostra 
foi aberta nesta quarta, e 
segue em cartaz até o final 
de dezembro.

O artista de Nova Cruz, 
Agreste do Rio Grande do 
Norte, está rompendo um 
hiato de dois anos sem 
expor. Neste tempo, co-
nectou-se a si mesmo de 
uma forma mais íntima. 
Agora, retorna ao cenário 
repaginado.  Na exposição 
Malícias Místicas, traz 
um universo colorido, com 
figuras surrealistas, mas 
sempre com pinceladas de 
Nordeste Brasileiro.

As mudanças represen-
tam a evolução para um 
novo momento. Sinônimo 
de arte, defende, é trans-
formação: “Ela não existe 
de forma verdadeira sem 
os processos transforma-
dores, sem a verdade con-
tida nessa energia radian-
te. Muitas vezes devemos 
praticar o desapego em 
nosso experimentar, brin-
car com novos elementos, 
não se prender a padrões 
ditatoriais”.

Demétrius passou 
meia década com exposi-
ção fixa na Pipa e, depois 
disso, expôs até em outros 
países, como Guatemala e 
Colômbia, antes de voltar 
ao Brasil, passando por 
Salvador, Rio, e a última 
exposição em São Paulo - 
individual de um mês no 
Intercontinental. Para ele, 
a arte é como uma energia.

Demétrius 
Montenegro volta 
a expor em Natal

Cultura

Obras têm elementos nordestinos

Divulgação

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

EDSON DA ROCHA SILVA, CPF: 033.881.914-25, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada 
-LS 2019-135583/TEC/LS-0213.  Para extração mineral da substância ARGILA localizada no Sitio 
Milharada, Zona Rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN

EDSON DA ROCHA SILVA 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO - ME, inscrita no CNPJ nº 10.900.301/0001-25, torna públi-
co, que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, a Licença de Regularização de Operação – LRO, para o supermercado, situada na 
rua Tabelião José Procópio, 414, centro, no município de Lajes/RN.

Francisco Canindé de Carvalho - Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CASCUDO SOLAR ENERGIA LTDA., CNPJ: 32.834.248/0001-44, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Li-
cença Prévia - LP para a USINA FOTOVOLTAICA CASCUDO, com 210 MW de potência, a se localizar 
na Fazenda Riacho Grande, Zona Rural do município de Mossoró/RN.

David Ricardo Fontes Pereira
DIRETOR

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II LTDA, CNPJ: 24.894.829/0001-43, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a concessão da Autorização Especial nº 2019-136274/TEC/AE-0054, com validade até 13/11/2020, 
para um Canteiro de Obras localizado a Fazenda Capril Farias, S/N, Zona Rural, CEP: 59.592-000, 
Caiçara do Norte/RN.

GABRIELA AUTILIO IANHAEZ
Representante legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA 

NILVO WIGENESKI, CPF: 368.738.109-91, torna Público que requereu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento 
de Carcinicultura, localizado na Faz. Falcão do Mar, Zona Rural, Município de Macaíba/RN

NILVO WIGENESKI
PROPRIÉTARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 183.026.534-20, torna público que requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação, para uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na Fazenda 
Riacho do Cedro, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VF GRANITOS LDTA, CNPJ: 04.834.740/0001-84, torna público que está requerendo ao o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA – LS, para a extração de Caulim, localizado no Sítio Jacu, Zona Rural do Município 
de Equador – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.075/2004.

MARIA DA LUZ DE FIGUEIREDO ROCHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019, com o ob-
jetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE 
RECANTO VERDE – MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 11/12/2019, às 09h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 as 17h00. Macaíba/RN, 
20/11/2019. Maria do Socorro O. da Luz - CPL/PMM.








          

                   



                   
               
                 
                  

   



 








        
            


                    
   
               
                 












          


 

                  
               

                   

                     






 








           
              
                   

 

       
                



                     


ATA DE ASSEMBLEIA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA 
SOCIEDADE LIMITADA: SIBI SOCIEDADE ÍTALO BRASILEIRA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 10.575.453/0001-08 

 
DA DATA, DA HORA E DO LOCAL  

Em 14/11/2019 (data), às 14h:00 horas, em primeira convocação e, às 14h:30 em segunda convocação, na empresa SIBI 
SOCIEDADE ÍTALO BRASILEIRA DE IMÓVEIS LTDA, com sede na Avenida Antônio Basílio, n.º 3006, - Sala 901 – Bl. C – Lagoa 
Nova, CEP 59054-380, Natal/RN, realizada na sede do Escritório de Advocacia Daniel Daher, na Rua Apodi, 589 – Tirol, CEP 59020-
130, Natal/RN. 

DA PRESENÇA  
Foi realizada Assembleia de Reunião entre Sócios desta Sociedade Limitada, a qual compareceram os seguintes sócios: apenas a 
presença de seu Sócio Majoritário, o Sr. GABRIELE SCHIAVONE, italiano, empresário, portador do passaporte N.º AJ5960186 (atual 
YA2502497), inscrito no CPF-MF sob o N.º 016.207.164-70, residente e domiciliado em Via Cilea Francesco, 106 – Milão/Itália, CEP 
1-20151, neste ato devidamente representado por seu Procurador público, conforme cópia do referido instrumento de Bastante 
procuração pública anexada à presente ata, o Sr. GIACOMO GIORDANO, italiano, solteiro, empresário, portador do RNE V439765C-
CGPI/DIREX/DPF, CPF-MF n.º 014.949.874-81, residente e domiciliado na Rua Poeta Jorge Fernandes, 2205, no Bairro de Ponta 
Negra – CEP 59090-450, que integraliza conjuntamente 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital social 
da sociedade limitada. Portanto, foi alcançado quórum para se efetivar esta Assembleia (dispensado pela edição da Lei Federal N.º 
13.792/2019, que dispensa tal convocação para fins de alteração – exclusão de sócio – nas Sociedades constituídas por apenas dois 
sócios, como no presente caso). 

DA COMPOSIÇÃO DA MESA  
Presidiram esta Assembleia o PRESIDENTE GABRIELE SCHIAVONE, italiano, empresário, portador do passaporte N.º AJ5960186 
(atual YA2502497), inscrito no CPF-MF sob o N.º 016.207.164-70, residente e domiciliado em Via Cilea Francesco, 106 – Milão/Itália, 
CEP 1-20151, neste ato devidamente representado por seu Procurador público, conforme cópia do referido instrumento de Bastante 
procuração pública anexada à presente ata, o Sr. GIACOMO GIORDANO, italiano, solteiro, empresário, portador do RNE V439765C-
CGPI/DIREX/DPF, CPF-MF n.º 014.949.874-81, residente e domiciliado na Rua Praia de Camboinhas, 9168, Ponta Negra – CEP 
59092-030, Natal/RN. 

DA ORDEM DO DIA  
Esta reunião teve como ordem do dia realizar retirada de sócia/administradora da sociedade e a consequente inclusão e alteração de 
sócio/novo administrador da sociedade.  

DAS DELIBERAÇÕES  
Iniciada a reunião, o PRESIDENTE fez a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição 
de todos os sócios, a partir do dia 11/11/2019, conforme recibo de postagem das cópias dos mesmos em anexo (doc. 1). Efetivadas 
a discussão e a votação, ficou registrada a destituição da sócia DANIELE LEITE FERREIRA, brasileira, solteira, autônoma, 
portadora da Cédula de identidade N.º 1.071.564 – ITEP/RN, CPF-MF N.º 672.808.544-00, residente e domiciliada na Rua Jerônimo 
de Albuquerque, 3617, Candelária – CEP 59064-650, Natal/RN, restando destituída igualmente da função de administradora da 
Sociedade, por ausência de impulso e limitada causa de transparência dos atos gestão do encargo lhe atribuído pelo Contrato Social 
e respectivos aditivos; ficou deliberada e registrada ainda a inclusão do novo sócio minoritário e a quem igualmente competirá 
exercer a função de Administrador, o Sr. GIACOMO GIORDANO, italiano, solteiro, empresário, portador do RNE V439765C-
CGPI/DIREX/DPF, CPF-MF n.º 014.949.874-81, residente e domiciliado na Rua Praia de Camboinhas, 9168, Ponta Negra – CEP 
59092-030, Natal/RN, que integrará e integralizará as cotas sociais de 0,01% da Sociedade mediante a respectiva alteração do 
Contrato Social da Sociedade junto à JUCERN. Foram aprovados, os documentos em tela, sem reservas ou restrições.  

DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA  
Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não 
existindo manifestações, o PRESIDENTE encerrou a Assembleia. O SECRETÁRIO lavrou a presente ata e executou a sua leitura, 
que em seguida foi assinada pelos sócios presentes, pelo SECRETÁRIO e pelo PRESIDENTE.  
 

Natal/RN, 14 de novembro de 2019: 
              GABRIELE SCHIAVONE – Presidente                                             Daniel Daher Maia - Secretário  
                    P./P. GIACOMO GIORDANO 

GABRIELE SCHIAVONE 
SIBI SOCIEDADE ÍTALO BRASILEIRA DE IMÓVEIS LTDA 

CNPJ-MF N.º 10.575.453/0001-08 

 

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUIZO DE DIRETO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - Lagoa Nova - CEP: 59064-250- Natal/RN  

EDITAL DE CITAÇAO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
O(A) Dr(a). ANDRÉA RÉGIA LEITE DE HOLANDA MACÊDO HERONILDES, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇAO 
DE TITULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo n°0819397-51.2019.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: RECON 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra EXECUTADO: KLEYTON DA SILVA JUSTINO, sendo determinada a 
CITAÇAO de KLEYTON DA SILVA JUSTINO CPF:096.013.464-65-, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da divida 
no valor de R$8.180,64, acrescido de custas e honorário advocatícios fixados em 5%( cinco por cento) do valor da dívida execução 
para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%( dez por cento) o valor do débito atualizado caso seja 
ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório a dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá , 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30%(trinta por cento) do valor em execução, inclusive de correção monetária e de 
juros de mora de 1%(um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos 
termos do art. 257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. Natal, 1 de novembro 
de 2019. Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito. 
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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

Se anda de olho em uma promoção, 
mostre que dá conta de qualquer 
tarefa. Cuidado com o que fala para 
colegas, nem todos são confiáveis. O 
romance precisa de mais dedicação 
para manter a paz. 

Redobre a atenção com o que 
fala, pois um mal-entendido pode 
azedar a convivência com colegas 
ou pessoas próximas. Falta de 
confiança ou fofoca pode afetar a 
vida conjugal. 

O dia começa com alguns desafios 
-- não desanime com as dificuldades 
e concentre-se no trabalho. Invista 
em um curso ou especialização. Na 
paquera, você vai se destacar! 

Disputa e competição pode deixar o 
clima pesado no serviço -- não confie 
tanto nos outros, especialmente ao 
lidar com dinheiro. Pode conhecer 
alguém através da turma se busca um 
novo amor.

Melhor não exigir que tudo seja do 
seu jeito se quiser manter a harmonia 
em casa. Equilibre o empenho 
no trabalho com a atenção aos 
famíliares. Há chance de reatar com 
um ex-amor. 

Se quiser se destacar, é melhor diminuir 
as exigências e fazer um esforço para se 
entender melhor com as pessoas à sua 
volta. As cobranças podem tirar o brilho 
do romance, por isso, aja com cautela. 

Hoje, será preciso mais cuidado com 
as palavras, especialmente no serviço, 
cuidado ao ser confiante e prometer o 
que não pode cumprir. Alguém pode 
derreter seu coração quando menos 
espera. 

A vontade de sair da rotina e se aventurar 
em algo novo tem tudo para crescer. Se 
tem compromisso, mostre boa vontade 
para acertar as coisas com o seu amor e 
levante o astral da relação.

Há chance de fechar um bom 
negócio ou conquistar uma grana 
extra, se redobrar os esforços. A 
paquera ou o romance pode ficar 
em segundo plano, já que outros 
assuntos devem ocupar sua mente. 

Melhor ter cuidado para manter a paz 
com os amigos -- os astros avisam que 
há sinal de estresse nessa área. Um 
clima de mistério e sedução tem tudo 
para agitar as coisas na paquera!

Assuntos particulares podem 
concentrar sua atenção nesta quinta, 
mas você conta com a sorte para 
resolver tudo da melhor maneira 
possível. No namoro ou na vida a 
dois, há sinal de romantismo.

A ambição pode provocar alguns 
atritos no trabalho. Graças a boas 
energias, você pode se entender 
melhor com os amigos. Evite 
cobranças no romance e valorize os 
pontos em comum com o par.

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

Resumos não divulgados pela emissora.
A DONA DO PEDAÇO

Lola e Júlio disfarçam sua situação perante Emília. Julinho repreende o comportamento 
de Soraia, que é elogiada por Karine. Lola tem uma conversa franca com Emília. Julinho 
pede a mão de Lili em namoro para Virgulino. Júlio se empolga com o chamado de Emília 
para uma visita e Lola se preocupa com o excesso de confiança do marido. Zeca explica 
a Olga que foi Emília quem o obrigou a levar Justina para casa. Isabel e Lúcio decidem 
se reaproximar. Júlio pede desculpas a Alfredo e reconhece o valor do filho. 

ÉRAMOS SEIS

Paloma sente ciúmes da relação de Alberto com Vera. Alice conta a Paloma que se inscreveu 
no concurso de novos autores da Prado Monteiro. Nana sugere a Diogo que ambos façam 
terapia de casal. Francisca avisa a Alice e Waguinho que eles foram selecionados para a 
próxima fase do concurso. Vicente elogia Gabriela e Patrick no treino. Gabriela festeja ao 
saber que haverá um time feminino no campeonato de basquete. 

Com a assinatura que falsificou da mãe, Roger consegue afastar Pendleton da O11O e 
anuncia a todos que irá assumir o controle da empresa. Após a falha em sua perna mecânica, 
Bento volta a usar as muletas. Antônio conta a Glória que desconfia de que Roger tenha 
visitado sua casa na sua ausência. Para conter as finanças da padaria, Durval anuncia que 
será obrigado a demitir Vini ou Jeff, e pede para eles decidirem quem irá sair. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Carol Duarte faz a jovem 
Eurídice de A Vida Invisível. 
Separada da irmã, Guida/Júlia 
Stocker, pelo pai intransigente, 
passa o filme sonhando com o re-
encontro. Desde maio, quando o 
longa de Karim Aïnouz integrou a 
seleção oficial do Festival de Can-
nes - na mostra Un Certain Re-
gard, que venceu -, o cinéfilo tem 
acompanhado as andanças de A 
Vida Invisível pelo Brasil e pelo 
mundo. O longa é o representan-
te do Brasil para concorrer a uma 
vaga no Oscar de melhor filme 
internacional. Em dezembro sai 
a longlist, com dez pré-indicados. 
Já será uma vitória e tanto, pois 
mais de 90 filmes de todo planeta 
concorrem à indicação.

A Vida Invisível estreia nos 
cinemas de Natal neste final de 
semana. O diretor Karim Aïnouz, 
criado pela mãe, num ambiente 
predominantemente dominado 
por mulheres - a avó, mais quatro 
tias -, quis retratar as mulheres de 
uma certa geração, oprimidas por 
homens dominadores, mas que 
resistem.

Sua grande força está na his-
tória de Eurídice (Carol Duarte) e 
Guida (Julia Stockler), duas irmãs 
separadas por uma mentira cruel e 
às voltas com as limitações impostas 
às mulheres na sociedade brasileira 
dos anos 1950. A trama, adaptada 

do livro homônimo de Martha Bata-
lha, é habilmente tecida por Ainouz 
com o auxílio de atuações memorá-
veis. O resultado emociona - e diz 
muito sobre os tempos de hoje.

Fernanda Montenegro faz a 
personagem de Carol, a Eurídice, 
mais velha. Durante todo o filme 
ela não desiste de encontrar a ir-
mã e aí, no finalzinho... é melhor 
não estragar a surpresa. A presen-
ça dela agrega ao final e o filme 
sobe de voltagem. Como parte do 
processo, Karim exortou suas atri-
zes a escreverem a história das 
personagens que não está na tela.

Como parte da campanha 
para o Oscar, o produtor Rodrigo 
Teixeira está promovendo sessões 
especiais do filme em Los Angeles. 
Cada filme tem direito a até 15 
sessões - já foram realizadas sete. 
Teixeira tem convidado atrizes, 
não só porque a categoria equivale 
a 15% dos votantes, mas também 
porque o tema pode é mais sensí-
vel para elas. Ele também conta 
com o efeito multiplicador dessas 
opiniões. Penélope Cruz e Isabelle 
Huppert já viram e gostaram. O 
sonho é cravar a candidatura de 
A Vida Invisível entre os cinco fi-
nalistas e ainda colocar a grande 
Fernanda, que já concorreu a me-
lhor atriz - por Central do Brasil, 
de Walter Salles - entre as melho-
res coadjuvantes.

Candidato ao Oscar, 
“A Vida Invisível” chega 
aos cinemas de Natal
A grande força do longa está na história de duas 
irmãs que são separadas por uma mentira cruel 

Estreia
Divulgação

Carol Duarte e Julia Stockler são as protagonistas do filme
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A Polícia Nacional do Peru 
(PNP) anunciou um grande es-
quema de segurança que colocará 
10 mil homens nas ruas de Lima 
e dois helicópteros durante a final 
única da Copa Libertadores, entre 
Flamengo e River Plate, que acon-
tece neste sábado, às 17h (de Bra-
sília), no Estádio Monumental.

O chefe da Região Policial de 
Lima, Herbert Ramos, informou 
que a ampliação do efetivo ocor-
re porque na mesma data estão 
programados outros cinco eventos 
- quatro deles musicais e uma cor-
rida de rua - com grande presença 
de público. Ramos indicou que 4 
mil desses agentes estarão con-
centrados na segurança dentro e 

fora da praça esportiva que recebe 
a partida decisiva do torneio conti-
nental. É a mesma quantidade de 
policiais que estiveram na final da 
Libertadores de 2018, entre River 
e Boca Juniors, realizada no San-
tiago Bernabéu, em Madri.

Estarão em ação agentes de 
trânsito, de operações especiais, 
de investigações criminais, Polícia 
Montada e Polícia com Cães, entre 
outros. A PNP também anunciou 
que está em contato direto com as 
forças de segurança do Brasil e da 
Argentina para obter dados de tor-
cedores que tenham antecedentes 
criminais. O esquema montado 
também fará a triagem de torcedo-
res seguindo uma lei peruana que 

proíbe a entrada em estádios de 
pessoas com óculos escuros, bonés, 
cintos e correntes. Pessoas em esta-
do de embriaguez ou que se neguem 
a realizar exame de bafômetro tam-
bém não terão acesso permitido.

A final entre Flamengo e River 
Plate foi transferida para Lima 
assim que a Conmebol decidiu re-
tirar o evento de Santiago devido 
aos intensos protestos que ocor-
rem desde outubro nas ruas da 
capital chilena.

É a segunda vez consecutiva 
que uma partida decisiva de Li-
bertadores tem sua sede modifi-
cada. No ano passado, o duelo de 
volta da final entre River e Boca 
Juniors aconteceu em Madri.Estádio Monumental de Lima deverá receber quase 80 mil pessoas no sábado, 23

Lima terá efetivo de 10 mil agentes 
durante decisão entre Flamengo e River
Estarão em ação agentes de trânsito, de operações especiais, de investigações criminais, Polícia Montada e Polícia com
Cães, entre outros. Polícia também anunciou que está em contato direto com as forças de segurança do Brasil e da Argentina

Libertadores
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