
NOVO GOVERNO 04

Equipe de transição vai se reunir 
diariamente na Escola de Governo
Grupo de 18 integrantes foram divididos em três áreas 
temáticas de trabalho: gestão fi scal e orçamento; 
planejamento e desenvolvimento; e serviços públicos.

NATAL
Quinta-feira,
8 de novembro de 2018 
Edição nº 425 | ano 2

TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

ORÇAMENTO 03

Vice-governador eleito sugere
que poderes devolvam sobras
Antenor Roberto, do PCdoB, afi rma que governo de
Fátima Bezerra deverá priorizar questão, já que
números indicam necessidade de amplo ajuste.
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Álvaro começa reforma na 
gestão municipal de Natal

Estrada que liga BR-101 
a Genipabu é reformada

Atual prefeito de Natal diz que compromisso com ex-prefeito “encerrou” e que fará mais mudanças
no secretariado deixado por Carlos Eduardo Alves para impor “sua cara” à administração da capital.

Investimento feito pelo governo na realização das 
obras é de R$ 4,8 milhões, verba do Banco Mundial.

MUDANÇAS 03

LITORAL NORTE 07

RETA FINAL 10

De acordo com construtora responsável, obra deverá ser entregue em até 30 dias

Canindé Santos / Prefeitura de Extremoz

Professores sugerem 
revisão de conteúdos 
certeiros para segundo 
dia de provas do Enem
No próximo domingo, estudantes 
serão submetido à prova de ciências 
da natureza e matemática. Em 
química, conteúdos como cálculo de 
concentração devem cair no teste.

RECEITA E DESPESA 04

Deputado Fernando Mineiro (PT)

José Aldenir / Agora RN

Mineiro promete 
entregar relatório
do orçamento até 
dia 22 de novembro
Deputado do PT foi escolhido 
pela Comissão de Finanças da 
Assembleia Legislativa relator do 
projeto de lei enviado pelo governo 
Robinson Faria (PSD).

José Aldenir / Agora RN
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Ingovernável

Se as notícias sobre as fi nanças do Estado divulgadas até agora 
forem confi rmadas ofi cialmente, o Rio Grande do Norte 
está ingovernável. Números que vieram à tona esta semana 

demonstram que a gestão pública está à beira do colapso total, o que 
travaria completamente a administração. Primeiro, o défi cit das contas. 
A informação que se tinha até então era a de que o rombo nas contas era 
de cerca de R$ 1,2 bilhão por ano, mas o vice-governador atual, Fábio 
Dantas, já alertou que o índice pode estar perto dos R$ 2 bi. E, agora, 
o comprometimento da receita. Enquanto o governo divulga que “só” 
57,84% de sua receita vão para o pagamento de servidores, o Tesouro 
Nacional fala em 86% - o que deixaria o RN bem próximo do estado 
de insolvência, quando as receitas são efetivamente menores que as 
receitas. Ou se tomam providências urgentes, ou a casa cai de vez.

>> Perfi l indesejado. Governadora 
eleita, ou seja, herdeira desse cenário 
de terra arrasada, Fátima Bezerra 
(PT) vai enfrentar difi culdades para 
mudar o quadro caótico das fi nanças 
do Estado. Historicamente ligada a 
entidades de classe e sindicatos, a 
petista poderá fi car “amarrada”, sem 
poder executar medidas consideradas 
necessárias, como demissões de 
servidores.

>> Eles fi cam. Apesar da sugestão 
do controlador-geral, Alexandre 
Santos de Azevedo, a governadora 
eleita tem uma certeza: não 
vai demitir servidores públicos. 
Ontem, em entrevista ao Agora 
RN, Alexandre afi rmou que, para 
controlar minimamente a sangria 
nas contas públicas, seria necessário 
dispensar pelo menos 13 mil.

>> Pontos fora da curva. Uma 
alternativa avaliada pelo grupo que 
assessora Fátima Bezerra é, em 
vez de demitir servidores, “cortar 
a cabeça” de quem ganha muito. 
A argumentação é que, enquanto 
servidores que ganham R$ 2 mil têm 
salários atrasados há mais de dois 
anos, há no serviço público estadual 
uma elite que ganha vultosas 
remunerações, algumas na casa dos 
R$ 40 mil. Esse pessoal poderá ser 
alvo do próximo governo.

>> Abate-teto. Uma ideia ainda 
em fase embrionária é reforçar 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“PSDB agora vai 
ter lado e não ficará 

mais em cima 
do muro”

Tucano João Doria,
governador eleito de São Paulo

>> Incompatibilidade. A 
promotora de Justiça Érica 
Canuto, indicada por Fátima 
Bezerra para compor a equipe 
de transição do atual para o 
próximo governo, teve de pedir 
desligamento da comissão. A 
promotora é impedida por lei 
de assumir qualquer função 
pública que não tenha relação 
com sua atuação no Ministério 
Público Estadual. Ela até tentou 
obter uma liberação, mas a 
Procuradoria-Geral de Justiça 
negou.

o dispositivo legal que vincula 
os salários dos servidores ao do 
governador do Estado – quase R$ 22 
mil. A proposta é estabelecer um teto: 
ninguém ganha mais que o chefe do 
Executivo.

>> Chega. O deputado estadual 
Fernando Mineiro, federal eleito pelo 
PT, disse que sua “cota de tentativas” 
de vencer uma eleição para a 
Prefeitura do Natal acabou em 2016, 
quando ele terminou a disputa em 3° 
lugar. Em 2020, segundo ele, é tempo 
de abrir espaço para nomes novos. A 
vereadora e deputada federal eleita 
Natália Bonavides, cotada para 
concorrer ao Palácio Felipe Camarão, 
agradece o gesto.

>> Sinais. O prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, não só sugeriu um 
rompimento com o ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves como ainda fez uma 
sinalização à governadora eleita, 
Fátima Bezerra. Em entrevista à 98 
FM, Álvaro lembrou que foi deputado 
estadual ao lado da hoje senadora e 
que sempre teve bom relacionamento 
com a petista. Aproximação à vista?

>> Segundo escalão. Marido da 
senadora eleita Zenaide Maia (PHS), 
o ex-prefeito de São Gonçalo do 
Amarante Jaime Calado é um dos 
principais cotados para assumir a 
diretoria da Companhia de Águas 
e Esgotos (Caern) no governo de 
Fátima Bezerra.

Pedro Feitoza

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

>> Silêncio. A orientação recebida 
pelos membros que integram a 
comissão de transição do Governo 
do Estado é de manter máxima 
discrição no que diz respeito às 
informações sobre a situação 
fi nanceira da administração pública. 
A ordem é não vazar dados ou, se o 
fi zer, soltar de maneira cuidadosa, 
para não fazer alarde.

>> União. Por falar em equipe 
de transição, há pelo menos dois 
membros indicados por Fátima 
Bezerra que são, na verdade, 
sugestões de entidades ligadas 
ao setor produtivo: a economista 
Sandra Barbosa pela Federação das 
Indústrias e o engenheiro agrônomo 
Henderson Magalhães pela 
Federação da Agricultura. O gesto da 
governadora eleita foi compreendido 
como uma aproximação importante 
com o empresariado.

>> Pleito 1. A Câmara Municipal 
de Natal realiza nesta quinta-feira, 
em sessão especial, uma eleição que 
vai escolher três novos membros 
para compor a Mesa Diretora da 
Casa no biênio 2019-2020. Os eleitos 
vão substituir os vereadores Aldo 
Clemente Filho, Sandro Pimentel e 
Ubaldo Fernandes nos cargos de 1° 
secretário e 2° e 3° vice-presidentes.

>> Pleito 2. Os três haviam sido 
eleitos em junho do ano passado 
para os cargos, mas Aldo perdeu 
o mandato logo depois e Sandro 
e Ubaldo foram eleitos para a 
Assembleia Legislativa e deixarão a 
Câmara este ano. Os outros membros 
da Mesa Diretora, já defi nidos, são: 
Paulinho Freire (presidente), Nina 
Souza (1° vice-presidente), Dickson 
Júnior (2° secretário), Júlia Arruda 
(3ª secretária) e Chagas Catarino (4° 
secretário).

>> Pleito 3. Os substitutos nos 
cargos declarados vagos serão 
defi nidos em eleição consensual. Os 
candidatos únicos são: Ériko Jácome 
para 2° vice-presidente, Fernando 
Lucena para 3° vice-presidente e 
Felipe Alves para 1° secretário.
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Álvaro Dias se distancia de ex-prefeito 
e inicia reforma na gestão da capital

MUDANÇA

José Aldenir / Agora RN

No cargo desde abril, Álvaro Dias manteve o conjunto de secretários deixado por Carlos Eduardo,
mas desde a semana passada começou a realizar mudanças no primeiro escalão do governo

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), anunciou que fará pelo me-
nos duas novas mudanças no seu se-
cretariado até o fi nal desta semana 
e antecipou que outras alterações no 
quadro de auxiliares deverão aconte-
cer nos próximos dois meses.

No cargo desde abril, quando 
Carlos Eduardo Alves renunciou 
para disputar o Governo do Estado, 
Álvaro Dias manteve o conjunto de 
secretários deixado pelo ex-prefeito, 
mas desde a semana passada come-
çou a realizar mudanças no primeiro 
escalão do governo.

“Meu compromisso com Carlos 
Eduardo era manter o secretariado 
dele até a eleição. A eleição passou. 
Vou fi car com os secretários que eu 
acho que devem permanecer. Tenho 
toda liberdade para mudar, tirar, 
demitir, acrescentar, diminuir, fazer 
o que eu achar que tenho de fazer”, 
justifi cou o prefeito, em entrevista à 
98 FM na noite desta terça-feira, 6.

Álvaro Dias afi rmou que as 

recentes modifi cações feitas no se-
cretariado não são “retaliação” ao 
ex-prefeito, e sim um ajuste neces-
sário no grupo auxiliar. “Meu com-
promisso com o ex-prefeito encerrou. 
Qualquer demissão, eu não estou 
retaliando, perseguindo. Eu estou 
fazendo o que acho que devo fazer 

para mostrar minha cara como pre-
feito de Natal”, emendou.

O prefeito acrescentou que se-
guirá com as mudanças, de modo 
que a Prefeitura do Natal inicie 2019 
“de cara nova”. “Acho que, nesses 
dois dias [quinta e sexta], devo mu-
dar uns dois ou três secretários. De 

agora até janeiro, tenho esse tempo 
para arrumar as coisas com respon-
sabilidade, paciência, estudando, 
analisando”.

Apesar de Álvaro declarar que 
as mudanças no secretariado não 
são retaliação a alguma ação do 
aliado, as mudanças no secretariado 
(esperadas apenas para o ano que 
vem) podem ser o primeiro refl exo 
do resultado das eleições deste ano.

Durante a campanha recém-
-encerrada, Álvaro Dias e Carlos 
Eduardo teriam se desentendido 
devido o insucesso eleitoral do fi lho 
de Álvaro, Adjuto Dias (MDB), para 
a Assembleia Legislativa.

Carlos Eduardo e sua esposa, 
a secretária municipal da Mulher, 
Andréa Ramalho, teriam atuado 
intensamente nos bastidores para 
favorecer a vereadora Nina Souza 
(PDT) na disputa para deputada 
estadual, prejudicando Adjuto, que 
não conseguiu votação sufi ciente pa-
ra se eleger. 

Prefeito Álvaro Dias diz que fará alterações no corpo de auxiliares até o fi m do ano

Vice de Fátima defende que poderes 
devolvam as sobras orçamentárias

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

O vice-governador eleito do Rio 
Grande do Norte, Antenor Roberto 
(PCdoB), disse que uma das priori-
dades da gestão que vai assumir em 
1° de janeiro deverá ser o diálogo 
com os representantes dos demais 
poderes do Estado para que even-
tuais sobras orçamentárias sejam 
devolvidas ao Executivo ao fi nal de 
cada exercício fi nanceiro.

De acordo com Antenor, a con-
dição das fi nanças do Estado indica 
a necessidade de um ajuste amplo. 
“Essa é uma decorrência da lei orça-
mentária. Não havendo o gasto de 
toda a receita transferida, o meca-
nismo é o da volta do recolhimento 
ao Tesouro. Esse é o mecanismo da 
lei. A grande discussão que nós va-
mos ter com os poderes é qual está 
sendo a difi culdade operacional de 
isso acontecer”, disse o vice, em en-

trevista à rádio 96 FM nesta quar-
ta-feira, 7.

Pela lei, é o Executivo que man-
tém os poderes Legislativo e Judici-
ário, além de órgãos como a Defen-
soria Pública, o Ministério Público e 
o Tribunal de Contas do Estado. Em 
2018, se a previsão orçamentária se 

cumprir nos próximos dois meses, 
o Governo do Rio Grande do Norte 
terá tido uma despesa de mais de R$ 
1,3 bilhões com os poderes.

O impasse está no fato de que 
alguns dos órgãos mantidos pelo 
Executivo, notadamente os poderes 
Legislativo e o Judiciário, não devol-
veram suas sobras orçamentárias 
(diferença entre o arrecadado e o 
que foi gasto) nos últimos anos para 
o Executivo e instituíram uma espé-
cie de poupança com os recursos, en-
quanto o Executivo tem difi culdades 
fi nanceiras.

“No encerramento fi nanceiro, 
se não conseguiu gastar, só existe 
uma fonte para se recolher, que é o 
próprio Tesouro [movimentado pelo 
Executivo]. Isso precisa ser efetiva-
do como política pública”, defendeu 
o vice-governador eleito. 

Antenor Roberto, vice-governador eleito

SEGUNDOS
EM QUINZE

Economista do IBGE no
RN ironiza Bolsonaro
Ex-chefe do escritório do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) no Rio Grande do Norte, o 
economista Aldemir Freire ironizou 
as críticas que o presidente eleito, 
Jair Bolsonaro (PSL), fez ao 
método como a instituição calcula 
o número de desempregados no 
País. O presidente eleito considerou 
a metodologia uma “farsa”. Pelo 
Twitter, Aldemir Freire insinuou que 
Bolsonaro seria “ignorante”. “Eu 
não sei se dou risada ou se choro 
com tamanha ignorância vinda de 
uma pessoa que será o próximo 
presidente”, escreveu Aldemir.

Fladson Soares / Nominuto
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Equipe de transição inicia as 
atividades na Escola de Governo

TRABALHOS

José Aldenir / Agora RN

Equipe contará com a força de trabalho de 19 pessoas, que irão atuar 
diariamente na análise das informações prestadas pela atual gestão

A equipe de transição do atual 
para o próximo governo, de Fátima 
Bezerra (PT), iniciou as atividades 
nesta quarta-feira, 7, em uma sala 
da Escola de Governo, no Centro 
Administrativo. A equipe de técnicos 
abriu os trabalhos com a solicitação 
de dados ao Estado.

A equipe contará com a força de 
trabalho de 18 pessoas - eram 19, 
mas a promotora Érica Canuto pe-
diu desligamento -, que irão atuar 
diariamente na análise das infor-
mações prestadas pela atual gestão, 
bem como no planejamento das ati-
vidades para os primeiros dias da 
nova gestão.

A estrutura da Escola de Gover-
no está interligada com o atual Gabi-
nete Civil, secretários e gestores da 
administração Robinson Faria. As 
solicitações serão feitas através do 
Serviço Eletrônico de Informações 
(SEI). O sistema está presente nos 
computadores instalados na sala da 
equipe de transição.

A governadora eleita Fátima 
Bezerra será a coordenadora dos 
trabalhos de transição. Além dela, 

o núcleo de coordenação também 
inclui o vice-governador eleito Ante-
nor Roberto (PCdoB); o economista 
Jean-Paul Prates (PT), que irá ocu-
par a vaga no Senado deixada por 
Fátima Bezerra; além do também 
economista Raimundo Alves Júnior.

Segundo Fátima Bezerra, a 
atividade irá focar em três áreas 
essenciais: gestão fi scal e orçamento; 
planejamento e desenvolvimento; e 

serviços públicos essenciais. 
De acordo com vice eleito, Ante-

nor Roberto, o objetivo é, a partir dos 
dados, elaborar as primeiras metas 
do governo. “O trabalho será feito 
para não produzir muito ruído, ba-
rulho e a visão de catástrofe. Nosso 
trabalho não é político, mas técni-
co. Precisamos ter a capacidade de 
captar dados, catalogar e analisar”, 
ressaltou, em entrevista à 96 FM. 

Escola de Governo está interligada com Gabinete Civil, secretários e gestores

ASSEMBLEIA

Mineiro quer entregar 
parecer do orçamento 
até dia 22 de novembro

O deputado estadual Fernando 
Mineiro (PT), responsável pela 
relatoria do projeto de lei do 
Orçamento de 2019 do Estado, 
espera entregar seu parecer 
na Comissão de Finanças da 
Assembleia Legislativa até dia 22. A 
peça orçamentária – entregue pelo 
governador Robinson Faria (PSD) – 
estima R$ 12 bilhões em receitas.

“Estou analisando a questão 
das emendas individuais dos 
deputados”, revela Mineiro.

Segundo a peça entregue 
pelo Governo, a previsão para o 
próximo ano é 2% menor que o que 
foi aprovado em 2018, quando se 
dispôs R$ 12,271 bilhões. “A peça 
orçamentária prevê um conjunto 
de receitas que, ao se analisar 
melhor, não se realizarão. E, 
consequentemente, as despesas 
ancoradas nas receitas também não 
irão acontecer”, justifi ca Mineiro. 

José Aldenir / Agora RN

Deputado estadual Mineiro (PT)

SEGUNDOS
EM QUINZE

STF arquiva inquérito 
contra Fábio Faria
A ministra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), acolheu 
pedido da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e arquivou, por 
falta de provas, o inquérito que 
investigava o deputado federal 
reeleito Fábio Faria (PSD) com 
base em delação do grupo J&F, que 
controla a empresa JBS. O deputado 
era investigado por ter supostamente 
cometido os crimes de falsidade 
ideológica e corrupção ativa.

José Aldenir / Agora RN

FINANÇAS

Governo do Estado diz que gasta 57%, 
não 86%, da sua receita com pessoal

José Aldenir / Agora RN

Depois da publicação, pelo Te-
souro Nacional, de um relatório 
que informa que o Rio Grande do 
Norte gasta 86% de sua receita 
com pessoal – bem acima do limi-
te máximo de 60% permitido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal -, 
o Governo do Estado soltou nota 
nesta quarta-feira, 7, contestando 
a informação.

“O valor contabilizado pelo 
Poder Executivo em setembro, re-
lativo ao segundo quadrimestre de 
2018, foi de 57,84%, apurado em 
estrita concordância com as regras 
da Secretaria do Tesouro Nacional 
e TCE, levando em conta as de-
duções permitidas pela legislação 
vigente, procedimento comum aos 
demais poderes - MP, TJ e AL”, 
afi rma a nota. 

A mensagem lembra que Go-
verno do RN publica no Diário 
Ofi cial do Estado e envia ao Tribu-
nal de Contas do Estado, além de 

publicar em seu Portal de Transpa-
rência, a cada quadrimestre, o seu 
Relatório de Gestão Fiscal, que con-
tém o descritivo das despesas com 
pessoal, conforme determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

O relatório intitulado “Exposi-
ção do Governo Federal à Insolvên-
cia dos Entes Subnacionais” salien-
ta que a situação do Rio Grande do 
Norte é a que mais preocupa entre 
todas asa unidades da federação no 
que diz respeito à “maquiagem das 
contas e desrespeito à LRF”.

O Estado, segundo o documen-
to, lidera uma pelotão que tem co-
mo grandes gastadores com folha 
de pessoal o Rio de Janeiro com 
81%; Minas Gerais, com 79%; Rio 
Grande do Sul, com 78%; e Mato 
Grosso do Sul, com 77%. 

Governador do RN, Robinson Faria
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TCU decide hoje se vai 
mesmo fi scalizar a OAB

O Tribunal de Contas da União decide nesta quarta (7) se a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) será submetida a 
fi scalização. A OAB luta historicamente para não se deixar 

fi scalizar pelo TCU, alegando “independência”, consolidando uma 
situação privilegiada em relação a órgãos semelhantes, como 
conselhos profi ssionais federais. No TCU, a tendência é decidir que 
a OAB será submetida ao controle de contas.

1 >> Privilégios e obrigações
A OAB criou uma categoria 
exclusiva, segundo o MP de 
Contas: “pú blica nos privilé gios e 
privada nas obrigaç õ es”.

2 >> Atípico
A OAB diz que não é “autarquia 
típica”, nem gerencia verbas 
públicas. E cita decisão de 1951 
do extinto Tribunal de Recursos: 
“nada mudou”.

3 >> Mudança relevante
Para o TCU, vale o entendimento 
de que a previsão constitucional de 
pagamentos de contribuições à OAB 
mudou o ordenamento jurídico.

4 >> Se não deve, não teme
Para o Ministério Público junto 
ao TCU, as leis mudaram o 
sufi ciente para a OAB passar a 
ser fi nalmente fi scalizada pelo 
tribunal.

>> Radical burguês
O ex-radical petista Babá (PA) 
passava o fi m de semana na 
Região dos Lagos, no Rio de 
Janeiro, freqüentada pela high 
society carioca. O deputado 
jurou que a visita era para 
obter novos associados para o 
então recém-criado Partido do 
Socialismo e da Liberdade (Psol). 
E nega que tenha aderido aos 
prazeres da burguesia:
- Todo lugar tem trabalhador...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ “A ideia é 

utilizar o modelo 
da Lava Jato 

contra o crime 
organizado”

Juiz federal Sérgio Moro sobre 
o seu trabalho como futuro 

ministro da Justiça

>> Por que não gostou?
Deputados notaram que nesta 
terça (6), na Câmara, Jair Bolso-
naro fez expressão contrariada 
quando, já com sessão solene 
caminhando para o fi m, arruma-
ram uma cadeira para o vice a 
seu lado, na mesa diretora. 

>> Outro aumento criminoso
É tão vergonhoso quanto o projeto 
o lobby milionário para a CCJ 
do Senado aprovar nesta quarta 
a proposta que aumenta em até 
747% as tarifas dos cartórios. 
O presidente da CCJ é Edison 
Lobão (MDB-MA) e a relatora da 
indecência é a senadora Rose de 
Freitas (Pode-ES).

>> Ministério do Trabalho já deu
A equipe de transição avalia a ex-
tinção do Ministério do Trabalho, 
por inútil, como esta coluna havia 
antecipado. Há a possibilidade de 
fatiar o que há de aprovável em 
sua estrutura entre vários outros 
órgãos.

>> Lucro da Petrobras abor-
tou crescimento do País
O lucro da Petrobras no terceiro 
trimestre, de R$6,6 bilhões, 
foi fabricado pela política 
malandra adotada na gestão 
do ex-presidente Pedro Parente 
de reajuste diário nos combus-
tíveis. Muitos consideram essa 
política criminosa por asfi xiar a 
economia como um torniquete. 
Os caminhoneiros não suporta-
ram os custos siderais (estavam 
pagando para trabalhar), e 207 
reajustes depois, eles eclodiram 
a greve de maio, que abortou o 
crescimento previsto de 3,5% 
para o Brasil, em 2018.

>> Lucro esclarecedor
A Petrobras alegou “variação 
dos preços internacionais” para 
justifi car os aumentos diários, 
mas o lucro de R$6,6 bilhões 
desmonta a lorota.

>> A lorota fi cou clara
O faturamento da Petrobras 
subiu em fl echa, ao contrário 
dos supostos custos da “variação 
de preços internacionais” dos 
combustíveis.

>> Assim, até minha avó
Protegida pelo monopólio, sem 
concorrência, e determinando 
os preços que deseja, qualquer 
vendedor de picolé tiraria a 
Petrobras do buraco.

>> Deveriam se 
envergonhar
As distribuidoras de combus-
tíveis também lucraram fácil. 
Só a BR Distribuidora lucrou 
R$1,07 bilhão no 3º trimestre. 
É que as refi narias e destilarias 
são obrigadas a entregar seus 
produtos às distribuidoras, que 
acrescentam o lucro que querem 
e os revendem aos postos.

HUMBERTO

O presidente eleito Jair Bolsona-
ro já escolheu a espinha dorsal do 
seu governo. Paulo Guedes, Sérgio 
Moro e Onyx Lorenzoni são os mi-
nistros mais fortes. Deverão con-
trolar as áreas mais importantes do 
Planalto e não duvido que no futuro 

Desequilíbrio
de velocidade

disputem espaços. Afi nal, o poder é 
assim, sempre é bom ter mais.

Bolsonaro tem se movi-
mentado, falando com vários 
setores da sociedade. Já foi no 
Congresso, STF, STJ e Palácio do 
Planalto. Já joga o jogo político e 

esbarrou em algumas difi culdades, 
como a junção dos ministérios da 
Agricultura e do Meio Ambiente. A 
realidade é um pouco diferente do 
palanque de campanha. 

Por mais que o PT queira a 
todo custo manter a militância mo-
bilizada, a população cansou de 
política e do clima de guerra. Bol-
sonaro terá uns 6 meses de paz 
para colocar as promessas dele 
em prática. 

Não diferente, Fátima Bezerra 
tem desafi o enorme para enfrentar 
no Rio Grande do Norte. Terá de 
tomar atitude para conter gastos, 
ou seja, a conta vai sobrar para os 
servidores, os mesmos que sem-
pre tiveram do lado do PT. Esse é 
o grande desafi o dela. Acertar as 
contas sem demitir, aumentar alí-

quotas, congelar salários e priva-
tizar. Tudo que ela sempre pregou 
contra.

Resta saber se existe alguma 
mágica ou fórmula para resolver 
problemas sérios com conversas. 
Fatima passa de pedra para vidra-
ça, sai do paraíso do Senado para 
o inferno de administrar um Estado 
que tem previsão de défi cit de mais 
de R$ 2 bilhões para o próximo ano. 
Não é fácil. 

O resultado prático é a ida para 
o olimpo ou para o ostracismo. Se 
Fátima acertar, terá os louros da 
vitória, vários anos de poder pela 
frente. Se errar, terá o desprezo da 
população e a ira dos servidores, 
seus eleitores mais fi éis.

Vamos acompanhar o resultado 
de Bolsonaro e Fátima.

Sérgio Lim
a/Poder360
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Laboratório de DNA do Itep inicia 
exames de identifi cação genética

SERVIÇO

José Aldenir / Agora RN

Primeiro trabalho com material genético vai comprovar a identidade de um 
corpo encontrado em 17 de outubro na região rural do município de Apodi

O Instituto Técnico e Científi co 
de Perícia do Rio Grande do Norte 
(Itep) iniciou na quarta-feira, 7, a 
primeira análise de material genéti-
co no recém-inaugurado laboratório 
de DNA do órgão. O material anali-
sado foi o de um corpo encontrado no 
dia 17 de outubro na zona rural de 
Apodi, na região Oeste do Estado.

Os traços genéticos serão com-
parados com os de familiares de 
Maria Carla da Silva, de 12 anos, 
que aguardam a confi rmação para 
realizar o sepultamento dos restos 
mortais. O exame de DNA se faz 
necessário em razão do avançado 
estado de decomposição do cadáver 
encontrado. Os legistas não conse-
guiram realizar identifi cação por 
meio das impressões digitais ou mes-
mo da arcada dentária, já que Maria 
Carla da Silva não tinha registros 
odontológicos.

A suspeita é de que Maria Car-
la foi assassinada pelo agricultor 
Paulo Batista de Souza, cunhado da 
adolescente, e que, inclusive, está 
preso preventivamente. Ele confes-
sou também ter escondido o corpo da 
menor de idade. 

Segundo o diretor-geral do Itep, 
Marcos Brandão, o laboratório de 
DNA estadual foi inaugurado em 

julho passado, mas aguardava a ca-
libragem de equipamentos. “A pers-
pectiva é de que este primeiro resul-
tado saia em até 30 dias”, detalha.

Marcos Brandão diz que, até de-
zembro, após o término das rotinas 
de trabalho, o Itep inicie novos estu-
dos genéticos. O objetivo é reduzir 
a fi la de procedimentos até o início 
de 2019. “Temos 13 exames na fi la 
aguardando a identifi cação”, aponta.

Um dos próximos casos na fi la é 
de um corpo carbonizado encontra-
do na cidade de Mossoró, na região 
Agreste, na última terça-feira, 6. A 

suspeita é de que os restos mortais 
sejam da adolescente Jeane de Melo 
Nogueira, de 14 anos, que está desa-
parecida desde o domingo, 4.

Antes da abertura do laboratório 
de DNA, os exames genéticos eram 
encaminhados para os estados do 
Ceará e Bahia. “Ainda estamos em 
processo de implantação, com elabo-
ração de rotinas, mas chegou a hora 
de passarmos para os casos práticos. 
A ideia é reduzir o tempo de espera, 
que em alguns casos demoravam 
mais de seis meses pela confi rma-
ção”, fi naliza Marcos Brandão. 

Resultados dos exames de comprovação genética sairão em até 30 dias

OBRA

Estrada que liga 
BR-101 à praia de 
Genipabu é recuperada

As obras de recapeamento 
asfáltico da estrada que liga a Praia 
de Genipabu à BR 101, passando 
pelos distritos de Campinas, Boca 
da Ilha, Grutas e Pedrinhas, no 
município de Extremoz, na Grande 
Natal, tiveram início na última terça-
feira, 6. Segundo o encarregado 
André Ferreira, da construtora CLC, 
o serviço deverá ser entregue à 
população em 30 dias. 

Para o prefeito Joaz Oliveira, 
a obra é um marco para Extremoz 
e o turismo da região. “Essa nova 
estrada vai benefi ciar milhares de 
famílias que residem nos distritos 
e vai fomentar o turismo da região 
norte, gerando mais empregos e 
renda para o povo”, destacou o 
prefeito da cidade.

O investimento feito pelo governo 
estadual na realização das obras 
asfálticas é de R$ 4,8 milhões. 
Os recursos são provenientes do 
programa Governo Cidadão, que 
empresa recursos de um acordo de 
empréstimo fi rmado pelo Estado com 
o Banco Mundial. 

Canindé Santos / Prefeitura de Extremoz

Serviço será entregue em 1 mês

RECOMENDAÇÃO

MP quer impedir policiais de usarem 
viaturas para uso pessoal no Estado

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) expediu 
recomendação à Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (Sesed) nesta 
quarta-feira, 7, para inibir a utili-
zação de viaturas, tanto da Polícia 
Civil quanto da Polícia Militar, fora 
do horário de expediente e para ser-
viços particulares.

O documento pede para que se 
impeça o uso dos veículos ofi ciais 
para o deslocamento dos servidores 
da residência até o local de trabalho. 

A recomendação solicita do 
poder público maior controle e fi s-
calização na utilização regular das 
viaturas policiais.

A recomendação foi assinada pe-
la promotora Kariny Gonçalves Fon-
seca, da 1º Promotoria Pública de 
João Câmara, que delimita que o uso 

irregular das viaturas gera desvio de 
fi nalidade na utilização dos bens que 
estão a serviço do interesse público e 
causa danos ao erário.

A promotora pública fi xou prazo 
de 15 dias para que o Secretária de 
Segurança Pública, Sheila Freitas, 
apresente resposta à recomendação 
pública.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública informou que 
não irá se pronunciar sobre a reco-
mendação relacionada com as via-
turas, pois ainda não foi notifi cada 
ofi cialmente pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte. 

Sesed terá 15 dias para se explicar

SEGUNDOS
EM QUINZE

MPF cobra controle de 
assiduidade na UFRN
O Ministério Público Federal 
recomendou ao Centro de Ensino 
Superior do Seridó (Ceres), ligado 
à  UFRN, a criação de instrumentos 
de controle da assiduidade e 
pontualidade dos professores. 
De acordo com denúncias feitas 
à Procuradoria da República 
em Caicó, há casos de faltas 
injustifi cadas de docentes.

Reprodução / Ceres
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 8 de novembro de 2018 a 11 de novembro de 
2018 (exceto as ofertas válidas por 2 dias) ou enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 3 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 para pagamentos 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, 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 de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios 
de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito 
das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Imagens meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

COENTRO OU
CEBOLINHA

MAÇO

0,79
MAÇO

R$

CHUCHU
GRANEL

0,99
KG

R$

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 DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS DE 8/11/2018 A 11/11/2018OFERTAS DE DIAS04

COENTRO OUCOENTRO OUCOENTRO OUOFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 8/11/2018 

A 11/11/2018

OFERTAS DE

4 DIAS

CHUCHU

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 8/11/2018 E 9/11/2018OFERTAS DE DIAS02

Cebola 
Branca 
Granel

Melão 
Japonês 
Granel

Mamão 
Formosa 
Granel

Melancia 
miúda
Unidade

Cenoura
Granel

1,39
KG

R$ 1,79
KG

R$ 1,79
KG

R$

Manga 
Haden
Granel 1,79

KG

R$ 1,99
KG

R$ 3,99
UNID.

R$

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango congelada 
A partir de 5,79

KG

R$

Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 18,99

KG

R$

Coxão mole 
bovino
Peça, a 
partir de 17,99

KG

R$ 39,90
EMB.

R$

Linguiça de frango 
congelada Aurora 
Embalagem c/ 5kg

Café 
Santa Clara 
Pacote c/ 250g

Arroz 
parboilizado 
T1 Brilhante
Pacote c/ 1kg

4,09
PCT.

R$

2,29
PCT.

R$

3,15
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Bombons 
sortidos Garoto
Unidade c/ 300g

Leite UHT Tirol
Unidade c/ 1L

6,95
UNID.

R$

2,89
UNID.

R$

Capa de fi lé 
bovino   
Peça, a partir de12,89

KG

R$ 11,99
PCT.

R$19,90
PCT.

R$Frango 
congelado
A partir de

Linguiça tipo 
calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg4,99

KG

R$ Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,29
LATA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml 

1,79
LATA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 
12 latas c/ 473ml

Aguardente 
Pirassununga 51
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,39
LATA

R$ 2,69
LATA

R$

Vodka Slova
Garrafa c/ 980ml

6,29
GARRAFA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$

1,69
PCT.

R$

Açucar triturado 
Maravilha
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

2,69
PCT.

R$ Milho-verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g 0,99

UNID.

R$ 2,29
PCT.

R$Biscoito cream 
cracker Estrela
Pacote c/ 400g 3,59

PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Papel 
higiênico folha 
dupla Cotton
Embalagem 
promocional, 
leve 16,  pague 
15 rolos c/ 30m 14,99

EMB.

R$ 1,09
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 1,85

UNID.

R$

Leite condensado 
TP Nilza
Unidade c/ 395g

2,99
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 

DE IDADE OU MAIS.7,98

Nesta 
embalagem, 

o quilo sai por:
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A prova de ciências da natureza 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) vai requerer do aluno aten-
ção às fórmulas e aplicações físicas e 
químicas. O segundo dia de provas, 
que acontece no próximo domingo, 
11, terá cinco horas de duração. 

O professor de química do AMO 
Medicina Colégio e Curso, Magno 
Araújo, destaca que nessa reta fi nal 
o aluno não deve se preocupar em 

aprender os assuntos que não conse-
guiu estudar durante o ano. “Nesse 
momento, o ideal é consolidar o que 
já sabe e focar em assuntos como 
propriedades da matéria - aplicados 
aos métodos de separação de mis-
turas, química orgânica, interações 
intermoleculares e substâncias solú-
veis e voláteis”, destacou Magno. 

Segundo o docente, é importan-
te revisar os princípios básicos da 
química. Outros assuntos bastante 
recorrentes são cálculos de concen-
tração comum e molar, Lei de Hess, 
fatores que alteram a velocidade de 
uma reação e o equilíbrio químico. 

A orientação para a parte de quí-
mica da prova é focar no conteúdo 
que envolve o meio ambiente, segun-
do o professor de química do curso 
Ciências Aplicadas, Alexandre Pin-
to. “Tudo que envolver problemas 
ambientais é importante. O aluno 

deve se preocupar em termos de eixo 
temático e entender os fenômenos 
como o efeito estufa, chuva ácida, 
buraco na camada de ozônio. Esses 
assuntos tem um foco muito forte no 
Enem”, explicou Alexandre.

Além disso, o professor explica 
que é importante ter uma base sóli-
da na parte estrutural da prova. “O 
candidato precisa entender ligações 
químicas, forças de segunda ordem 
- que são as interações moleculares 
das substâncias e as propriedades 
físicas. Tais pontos ajudam a não 
zerar a prova”, disse.

Segundo ele, outra questão im-
portante são as habilidades nos cál-
culos químicos, o que é possível ad-
quirir com a resolução de questões. A 
parte inicial orgânica também pede 
atenção. Os conteúdos de bioquímica 
e tecnologia também aparecem com 
recorrência na prova.  

ATENÇÃO ÀS DICAS:
1. Revisar princípios de energia
2. Focar em conteúdos sobre meio ambiente. 
3. Praticar as fórmulas físicas e químicas.
4. Entender fenômenos ambientais.
5. Estudar ligações e propriedades químicas.
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Orientação para a reta fi nal do 
Enem 2018 é revisar conteúdos 
Especialistas apontam 
que os candidatos 
devem consolidar o 
aprendizado ao longo 
do ano; segundo dia de 
provas terá cinco horas 
de duração  

Energia e eletromecânica
são as apostas de física

“Nesta reta fi nal, o aluno deve 
focar nos princípios de conservação, 
principalmente o de energia e capri-
char quando estudar eletrodinâmica, 
potência de consumo de energia elétri-

ca e na utilização de ondas aplicadas 
ao nosso cotidiano”, explicou Sidney. 

Ele destaca a preparação ao longo 
do ano essencial para garantir uma 
boa nota. “É muito difícil estudar au-
tonomamente se você não tiver uma 
bagagem e planejamento. A prepara-
ção deve ser feita de forma orientada 
ao longo de todo o ano”, declarou.

Sidney acrescenta ainda que para 
esta parte da prova o conhecimento 
prático é fundamental. “Para as ques-
tões que cobram cálculos no Enem o 
aluno tem que praticar com exercícios. 

Saber das fórmulas, mas não enten-
der o que ela representa não vai aju-
dar na hora da prova”, frisou. 

Além disso, o docente orienta o 
descanso como um fator importante. 
“É preciso controlar a ansiedade, 
descansar e ter a consciência 
de que o resultado está 
atrelado à dedicação 
que apresentou 
nessa prepa-
ração”, enfati-
zou.  

Magno Araújo, professor de química

Alexandre Pinto, 
professor de química
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

COSTA DA TORTUGA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, CNPJ 07.280.552/0001-
40, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para a atividade de fruticultura irrigada, localizada 
na Fazenda Ponta do Lobo, S/N, Zona Rural do município de Touros/RN. 

COSTA DA TORTUGA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XVI), CNPJ: 24.206.617-0017-93 torna Público que está 
requerendo do instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, o pedido de Licença de Operação para a revenda de combustíveis Líquidos (Posto de 
Combustível) Localizado na Rodovia BR 101, S/N, Granja Areai Branca , São José de Mipibú-RN.

 
Marcondes Augusto de Oliveira

Proprietário

PEDIDO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
SRM – SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM LTDA CNPJ: 05.587.143/0001-65, 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação para a empresa que 
realiza a atividade de benefi ciamento de minérios industriais, tais como: calcário, feldspato, cal, e 
produção de cal hidratada, argamassa, rejuntes e aglomerantes hidráulicos (cimento), localizada 
na BR 226 – KM 2,1, s/n, Bairro Sílvio Bezerra, Currais Novos/RN, CEP: 59.380-000. 

AFONSO AGENOR ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Sócio Diretor

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A De Souza Leite Soares inscrito no CNPJ: 09.649.896/0001-09, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação, de um posto de revenda de combustíveis líquidos em favor do 
empreendimento localizado na R Francisca Bobo, 304, Centro, Sao Miguel, RN.

Danyelle Barbalho
Diretora

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Nor-
te (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, 
por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 08/2018, MENOR PREÇO GLOBAL para a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETRO-
ESCAVADEIRAS. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 19/11/2018, 
às 10:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 
995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Pregoeira e Equipe de Apoio, de 08:00 às 
12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível 
no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 07 de novembro de 2018. 

Larissa Hermínia Augusto Bezerra
Pregoeira

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação 
e homologação da Concorrência nº 022/2018 cujo objeto é a Aquisição de Mobiliário (mesas e 
armários) para atender o SEST SENAT NATAL/RN na Unidade Operacional 29, Tipologia B, em 
favor da empresa G Trigueiro Brasil Serviços Tecnológicos LTDA ME (08.336.975/0001-05) no 
valor total de R$ 100.678,12 (cem mil seiscentos e setenta e oito reais e doze centavos) sendo o 
valor de R$ 40.083,67 (quarenta mil oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) para o Lote 
01 e o valor de R$ 60.594,45 (sessenta mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos) para o Lote 03, em 07/11/2018.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Secretário Adjunto da Administração e dos Recursos Humanos

GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 560/2018 - GS/SEARH

Gabinete do Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, em

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

FRANCISCO HONÓRIO DE LIMA FILHO

PROCESSO Nº 44.502/2013-6

RIO GRANDE DO NORTE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.54, inciso XIII, da Lei 
Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999, RESOLVE: Art. 1º Designar MARYLUCI 
CARVALHO DA SILVA, CPF: 838.074.624-49, DANIEL CABRAL DE OLIVEIRA CPF: 
585.096.744-34 e ROSILENE PEREIRADA SILVA CPF: 876.869.454-72 para constituírem 
a Subcomissão Técnica, da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos, que analisarão e Julgarão as propostas técnicas referentes à Concorrência 
Nacional nº 002/2018-SEARH, de acordo com o artigo 10º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Natal/RN, em 06 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20(VINTE) dias

A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma dalei, etc.
 FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita 

nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0830470-
25.2016.8.20.5001, proposta por LUIS MARIA JOU TURALLAS contra ENRIQUE MARROQUIN 
MONEDERO, sendo determinada a CITAÇÃO de ENRIQUE MARROQUIN MONEDERO, espa-
nhol, casado, empresário, inscrito no CPF: 015.014.304-40, para que: 1) no prazo de três dias 
efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 189.843,15 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e 
quarenta e três reais e quinze centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados 
em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 
03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do 
CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejei-
tados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer 
ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do 
exequente (art.827, §2º do CPC). 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 pro-
telatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento 
do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de 
revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu,LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, 
Auxiliar Técnico, digitei.

Natal, 4 de julho de 2018.

 Elane Palmeira de Souza
 Juíza de Direito em substituição legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“ Olho pra 
mim 

mesmo, me 
procuro 

e não 
encontro 

nada”

(Erasmo Carlos)

>> Efeito Zelig. As 
moscas das padarias 
de vários governos 
anteriores já estão 
batendo asinhas em 
direção ao PT e tentando 
botar seus ovinhos no 
colo da governadora 
eleita Fátima Bezerra. 
É uma turma alada 
especializada em voos e 
gestos rasteiros, capaz 
de contorcionismos 
bajulatórios e que já 
trata a petista como 
“pretinha”.

Cuidando da merda do mundo

O americano Bill Gates é 
mundialmente conhecido por 
ser fundador de uma das maio-
res e poderosas empresas tec-
nológicas do planeta: a Micro-
soft. Sua trajetória de vida, um 
jovem meio nerd e meio hippie 
que transformou o sistema IBM 
no segredo de uma revolução 
digital, é uma riqueza de conte-
údo peculiar.

Dos últimos anos até aqui, 
Gates também é famoso por 
frequentar os topos das listas 
de maiores bilionários e de 
também promover ações fi lan-
trópicas dignas de aplausos. 
As horas de trabalho no dire-
cionamento da Microsoft não 
impedem que ele esteja sempre 
criando campanhas de cunho 
social.

Nessa semana, durante 
uma palestra na Reinvented 
Toilet Expo, uma grande feira 
de produtos sanitários realiza-
da em Pequim, na China, ele 
subiu ao palco e colocou do seu 
lado um jarro de cristal com 
fezes humanas dentro. E sur-
preendeu a todos perguntando 
se todos sabiam o que havia no 
recipiente.

“Vocês acertaram. São fe-
zes, sim. E nesta pequena quan-
tidade pode ter 200 trilhões de 
células rotavírus, 20 bilhões 
de bactérias Shigella e 100 mil 
ovos de vermes parasitas”. E 
continuou dizendo que agen-
tes patogênicos como esses 
causam doenças e matam meio 
milhão de crianças no mundo 
todos os anos.

A presença de Bill Gates 
numa feira de objetos de ba-
nheiros, diante de dezenas de 
empresas do setor, tinha só um 
objetivo: apresentar sua nova 
missão social, que é melhorar 
a vida de pessoas em países 
pobres dando-lhes condições 
sanitárias dignas, desde o vaso 
até o serviço de esgotamento.

Ontem ele postou no Twit-
ter uma foto em que está sen-
tado num vaso sanitário, num 
cenário de pobreza em alguma 
zona periférica de algum lugar 
do mundo. E para ilustrar a 
imagem, Gates escreveu: “Há 
poucas coisas que eu gosto mais 
de falar do que banheiros”. Um 
recado direto às empresas do 
evento.

O programa de Bill Gates 
consiste em doar às comunida-
des os equipamentos sanitários 
e a alternativa do esgotamento 
sem uso da água; na apresen-
tação da ideia em Pequim, 
o acompanhou uma grande 
equipe da sua Fundação Bill & 
Mellinda Gates, que ele criou 
juntamente com a sua esposa

Nos últimos anos, o mag-
nata investiu US$ 200 milhões 
em ações sociais, muitas delas 
voltadas para salvar vidas de 
crianças carentes. “Isto é a que 
se expõem continuamente os 
meninos quando estão jogan-
do bola nas ruas, se tornam 
vítimas de enfermidades que 
levam à desnutrição e à morte 
precoce”.

Depois de deixar impactada 
a plateia da feira chinesa, Bill 
Gates passou a mostrar o pro-
cesso inodoro de esgotamento 
sanitário que dispensa água, e 
também os produtos químicos 
que transformarão fezes huma-
nas em matéria fertilizante. Um 
impacto de verdade, que deve-
ria ser copiado pelos governos 
do mundo.

>> Imoralidade.  Estão 
chamando a licitação de fi m 
de ano de licitação do fi m do 
mundo. O edital licita R$ 30 
milhões e especifi ca os fi ns 
como “prestação de contas”. 
Ou se imagina uma queima 
de dinheiro em menos de dois 
meses, ou deixam para o novo 
governo prestar contas daquilo 
que nem existe ainda.

>> Indignação. Veículos 
de comunicação e várias 
agências de propaganda 
fi caram estarrecidos com a 
notícia dada aqui. Na lista da 
comissão julgadora elencada 
pela secretaria de comunicação 
do governo há profi ssionais 
que são fornecedores da 
administração pública como 
pessoas jurídicas.

>> Entendimento. Informada 
do caso, a governadora eleita 
Fátima Bezerra convocou 
seus assessores da área 
de comunicação para uma 
conversa amanhã, onde 
decidirá a providência futura 
adotada se a licitação ocorrer. 
Convém informar que a 
petista nunca teve relação com 
agências locais.

>> É sacanagem. Ao 
colunista não interessam os 
prováveis argumentos legais, 
jurídicos que forem, sobre 
a vergonhosa licitação. Na 
condição de amigo pessoal do 
governador Robinson Faria, 
observo o lado moral da infeliz 
iniciativa dos responsáveis por 
lançar a licitação sem o seu 
conhecimento.

>> E digo mais. Um ponto fraco 
da administração Robinson 
Faria sempre foi a comunicação. 
Nunca me meti no assunto, 
mas não deixei de alertá-lo várias 
vezes. Essa maldita licitação é, por 
ironia, a cereja azeda que faltava 
no bolo amargo da confraria 
inculta que foi a política de 
comunicação do governo.

Precisamos urgente de um 
projeto Igreja sem Partido. 

(Sandra Mara Cavalcanti)

Como dormir pobre e acordar 
rico? Quero ver o Google 

responder essa! 

(Silvia Carvalho)

Bota no ENEM: que critérios se 
usam hoje para contratação 

de jornalistas? 

(Herbênio Torres)

PICARDIA NAS REDES
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da jornalista Mônica 
Bergamo: “CNJ julgará 
4 representações contra 
Moro, entre elas a que 
questiona se juiz de 
férias pode participar de 
elaboração de programa 
do futuro governo”;

... da Folha de S. Paulo: 
“Folha de S. Paulo 
pertence 100% à família 
Frias; boato de que Lula 
é dono do jornal circula 
em correntes de redes 
sociais e aplicativos de 
mensagens”;

... da revista Valor 
Econômico: “Reforma 
trabalhista não gerou 
volume de empregos 
esperado”.

>> GIRO PELO TWITTER...>> Pronta
Vereadora de Natal e segunda 
deputada federal eleita mais 
votada no RN, Natália Bonavides 
já iniciou os trabalhos na Câmara 
Federal, em Brasília. Na terça, ela 
se reuniu com a atual bancada do 
PT na Câmara e com os recém-
eleitos do partido. “Para dar início 
ao processo de transição e avaliar a 
conjuntura política”, disse ela sobre 
a reunião.

>> Natal em Gramado
São cinco participações 
consecutivas no mais prestigiado 
festival de turismo do Sul do 
país, com expositores de todos os 
continentes e um público potencial 
para destinos de Sol e Mar. Nesta 
30ª edição do Festuris Gramado 
2018, o Rio Grande do Norte leva 
um estande equipado com painéis 
dos principais pontos turísticos do 
Estado e amplo material gráfi co 
para distribuição aos mais de 10 
mil profi ssionais presentes ao 
evento.
O Festuris acontece entre esta 
quinta-feira, 8, e domingo, 11.

>> História do Rádio
O Departamento de Comunicação 
Social (Decom) do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e artes 
(CCHLA), da UFRN, realizou nesta 
quarta-feira, 7, a mesa-redonda 
“Transição no Rádio Potiguar”, 
com a participação de profi ssionais 
e pesquisadores que fi zeram um 
apanhado sobre a memória do Rádio 
AM Potiguar e seu processo de 
migração para FM. O evento gratuito 
foi aberto ao público e realizado 
no Auditório do Laboratório de 
Comunicação (LabCom).

>> Dia de limpeza
Com o credenciamento de 
voluntário ainda aberto para quem 
deseja participar do evento, está 
confi rmado para o próximo sábado, 
dia 10, a realização do “Dia da 
Limpeza com música e yoga”, que 
acontecerá na praia de Tibau do 
Sul, litoral sul potiguar. A ação, que 
se propõe a fomentar novos hábitos 
e repensar o consumo em equilíbrio 
com a sustentabilidade, tem como 
foco recolher grandes quantidades 
de resíduos descartados pela praia, 
iniciativa que será desenvolvida 
através do trabalho de voluntários.
A programação, marcada para 
iniciar às 8h, com um café da 
manhã.

Deputada federal 
eleita Natália 
Bonavides em 
sua estreia na 
Câmara Federal

Desfi le João 
Pimenta Verão 
2019, na edição 
número 46 do São 
Paulo Fashion 
Week

Prefeito de Natal Álvaro 
Dias em entrevista na 98FM 

para Felinto Rodrigues e 
Jean Valério

Instagram

Divulgação

Instagram



14 VARIEDADES QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 08.11.2018

Em entrevista para revista Ma-
rie Claire, a cantora Joelma abriu o 
jogo sobre sua história de violência 
doméstica desde sua infância até 
o término do seu casamento com o 
músico Ximbinha.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Ótima fase para investir nos estudos e no seu 
aperfeiçoamento profi ssional. Talvez tenha que 
mudar alguns planos: nem tudo sairá como 
você quer. 

Você terá muita facilidade para se comunicar. 
Se está em busca de um novo emprego, boa 
época para distribuir currículos, fazer contatos e 
entrevistas. Abra seu coração para quem ama.

Você pode ganhar um dinheiro inesperado. 
Trabalhar em equipe vai exigir mais paciência 
e jogo de cintura. Sinal verde para mudar de 
emprego ou função. 

A sorte vai benefi ciar o seu bolso e você pode 
descobrir novas forma de ganhar dinheiro. 
Agora, o desejo de gastar também será maior. 
No amor, deixe claro o que quer.

Você pode ter alguns desafi os no serviço de 
manhã e vai precisar de muita concentração 
para dar conta das tarefas. Cuide bem da saúde. 
Na vida a dois, fase estimulante e feliz. 

Júpiter vai renovar seu otimismo e sua alegria. 
Explore seus pontos fortes no trabalho. Só 
cuidado com fofocas, mentiras e intrigas. Muito 
charme nas paqueras. 

Você vai sentir muita disposição. Júpiter favorece 
sua saúde e indica boa recuperação em 
qualquer tipo de tratamento. Explore seu charme 
e carisma nas paqueras. 

Ajudar os outros fará muito bem ao seu astral. 
Seu signo recebe boa proteção e tudo deve fl uir 
bem no trabalho, em casa e com amigos. A dois, 
reforce a confi ança e a cumplicidade.

Seu signo entra numa fase de muita sorte e 
você vai sentir que será mais fácil conquistar o 
que deseja. Há sinal de confl itos em família de 
manhã: converse sem brigar. 

Mire em seus projetos para o futuro e faça 
acontecer. Trabalhe em equipe e conte com 
os amigos para o que precisar. Pode conhecer 
muita gente nova nas paqueras. 

Fofocas e mal-entendidos podem tumultuar 
o seu trabalho no início do dia. Evite atitudes 
precipitadas. Controle a gula e proteja sua 
saúde. A vida a dois pede mais privacidade.

Vai se interessar por tudo que possa abrir a sua 
mente ou trazer novos estímulos para a sua vida. 
Pode ter gastos inesperados. Na união, valorize 
as afi nidades e procure sair um pouco da rotina.

Últimos capítulos. Resumos não divulgados pela emissora.
SEGUNDO SOL

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)

Edméia/ Grace se anima ao saber que Isabel está envolvida com Marcelo. Américo engana Sérgio e consegue 
dinheiro emprestado com ele. Michele incentiva Pat a surpreender Mauro César. Flor sente falta de Priscila. 
Emiliano invade o quarto de Solange, que se enfurece.  

ESPELHO DA VIDA

Marocas avisa a Florêncio que é contra qualquer forma de violência. Vanda avisa a Samuca que as contas da 
SamVita foram bloqueadas para pagar o laudêmio. Cairu aceita trabalhar como modelo na coleção de roupas 
de Marocas. Marocas tenta impedir um matador contratado por Barão de tirar a vida de Emílio.

O TEMPO NÃO PARA

Joelma abre o jogo e diz que 
sofria agressões de Ximbinha

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Calypso / Arquivo

Cantora Joelma ao lado do músico

Relacionamento dos dois 
durou 18 anos. Após um 
tempo, o comportamento 
do músico teria mudado

Joelma conheceu Ximbinha aos 
23 anos. O relacionamento dos dois 
no casamento e na parceria musical 
durou 18 anos. Após um tempo, o 
comportamento do músico mudou.

“Em dois anos de relação (2000), 
ele me bateu no rosto e fi quei com o 
olho inchado. Não sei te dizer nem 
por que aquilo aconteceu. Me tran-
quei num quarto de hotel em Belém 
e fi quei três dias sem sair. Teria 
muita vergonha se vissem meu ros-
to coberto por hematomas”, disse a 
cantora, na entrevista.

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20

MCO
BATALHADOR

ROLDANAE
ANTIPALAT
CUBABIDE

CARIMBOSR
NAPORCA
ÃVURAPA

PENETRAIL
MUDADOTE
OARREGO
REDACROP

FURAMALO
MOINFIEL
BISCATEIRO

Mecanis-
mo para
erguer
pesos

(?)-mail,
correio da
internet

Prefixo
que indica
oposição

Sua
capital é
Havana

Resíduo
marrom
que fica

no coador
Instru-

mento de
juízes de
futebol

Marca que
autentica
o docu-

mento (pl.)

Apelido
de "Ale-
xandre"

Em + a
(contra-

ção)

Bicho-
papão
(Folcl.)

Como era
chamado
os bens 

da esposa

Cada ex-
tremidade
da pilha

(?) Farrow,
atriz
(Cin.)

Pedra de
amolar

Indivíduo 
que vive de
trabalhos
avulsos 

Sintoma da
vertigem

Melhor de-
fesa do réu

Dois estádios de futebol situados,
respectivamente, no Rio de Janei-

ro e em
São Paulo

Latitude
(abrev.)
Aparelho 
do banheiro

Mulher que integra o
harém do sultão

Quarta
vogal

Guardar (na
memória)

Eme
Que tra-

balha com
afinco

Radiogra-
fia (bras.)
Aécio Ne-
ves, político 

Utensílio 
para cavar

Retirar
(membro) 

A rosca do
parafuso
Tampada;
fechada

Fonte de
oxigênio

Consoantes
de "nota"

Aquele
que trai a
esposa
3ª letra

Privada 
da voz

A pessoa
que entra
em festa
sem con-
vite (gíria)

Vermelho,
em inglês
Esbura-

cam

Pedir (?):
render-se

Cupido 
(Mit. grega)

Fiscal de 
feiras (pop.)
Antecede

o "S"

A "baleia 
assassina"
Decifrar 
o texto

Espécie
de tecido

fino

Sílaba de 
"gravuras"

Despido

3/red. 4/bidê. 5/chapa. 6/arrego. 7/penetra. 8/carimbos. 10/batalhador.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS 
DO ESTADO DO RIO G. DO NORTE ELEIÇÕES SINDICAIS

A Diretoria do Sindicato faz saber que será realizada Eleição Sindical no dia 21 de dezembro 
de 2018, para o triênio de 26 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2022, das 8:00 às 18:00 horas, 
na Sede da entidade, na Delegacia do Sindicato e no Terminal Salineiro de Areia Branca/Porto Ilha 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e respectivos suplentes, 
na forma do estatuto social.

O prazo para registro de chapa é de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação deste 
edital e o requerimento para registro de chapa, instruído na forma do artigo 41 do estatuto, deverá 
ser entregue na secretaria do sindicado, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta feira, devidamente assinado.

Inexistindo quorum na primeira votação, será realizada segunda votação no dia 05 de janeiro 
de 2019. Persistindo ainda a falta de quorum, a eleição acontecerá em terceira votação no dia 
10 de janeiro de 2019, tudo de acordo com o artigo 44 do mesmo estatuto social. Cada votação 
acontecerá na Sede do Sindicato, localizada à Rua Esplanada Silva Jardim, nº 76 – Ribeira –Natal-
RN e nos seguintes locais no mesmo dia e horário: Terminal Salineiro (Porto-Ilha), localizado a 14 
milhas náuticas da costa de Areia Branca/RN, bem como na Delegacia do Sindicato, localizada à 
Rua Francisco Ferreira Souto, 217 – Areia Branca/RN. Em cada localidade a votação poderá ser 
encerrada antes, se tiver votado todos os eleitores.  

Natal, RN, 08 de novembro de 2018.
A Diretoria

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
J L B de Medeiros Eireli., CNPJ nº 40.999.856/0002-18, torna público que recebeu do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de 
Regularização de Operação com prazo de validade de 2 (dois) anos em favor do empreendimento 
Indústria de Desossa Bovina com área total de 1.121,34 m², localizada em zona rural do município 
de São Gonçalo do Amarante/RN.

José Lúcio Bezerra de Medeiros
Sócio-administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

J BORGES DA SILVA – ME., CNPJ 10.697.464/0001-52, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
Simplifi cada Nº 2018-124759/TEC/LS-0215,  com prazo de validade até 17/10/2024, em favor do 
empreendimento Unidade Industrial de Benefi ciamento Têxteis ( tecelagem), localizada em Jardim 
de Piranhas/RN, na Rua Margarida Cardoso, 685,  bairro Santo Amaro, CEP 59.324-000.

Jose Hilton Carlos do Amaral
      Procurador - Sócio-administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CARLOS JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA SEGUNDO, CPF: 071.486.714-42 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para um posto 
revendedor de combustíveis líquidos, localizado na BR 304 – Km 45,9, S/N, Bairro: Alto 
do Sumaré, CEP: 59.663-400, Mossoró/RN.

CARLOS JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

ELETROMESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 40.768.301/0001-84, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, para a Fabricação de Pai-
néis, Aparelhos e Equipamentos Elétricos, localizada Rua Vicente Gomes Bezerra, nº 685, Santa 
Julia, Distrito Industrial, Cep: 59.640-660 – Mossoró/RN.

José Messias Filho
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

BS INDÚSTRIA & COMERCIO LTDA, CNPJ 28.651.652/0001-05, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a LRO para uma indústria de argamassas poliméricas, localizada no Sítio Zangarelhas, 
200, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

José Messias Filho
Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, 
no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos 
ligados a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, para Assembleia a ser realizada no dia 13 de no-
vembro de 2018 (terça-feira), às 19h30m, na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, Cidade 
Alta, para deliberar as seguintes pautas: 

1) Discutir questões relacionadas aos atrasos de salários;
2) Implantação do PCCV (Plano de Cargos Carreira e Vencimento);
3) Indicativo de Paralisação das atividades médicas.

Natal/ RN, 08 de novembro de 2018.

Dr. Geraldo Ferreira Filho
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, 
no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos 
funcionários da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, para Assembleia 
a ser realizada no dia 13 de novembro de 2018 (terça-feira), às 19 horas, na Sede do SINMED, 
situada à Rua Apodi, 244, Cidade Alta.

Pautas: 
1) Discutir e avaliar questões relacionadas aos atrasos de salários e 13º
2) Tomada de decisão acerca de possível paralisação de atendimento.

Natal/ RN, 08 de novembro de 2018.

Dr. Geraldo Ferreira Filho
Presidente

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81   

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81   

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
DANTAS & FONSECA, INCORPORACAO, LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA, 

CNPJ nº 30.741.795/0001-50, torna público que requerendo ao Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, 
para um Loteamento, localizado na Rua Adelino Fernandes, s/n, Zona de Expansão 
Urbana, João Câmara/RN.

DANTAS & FONSECA, INCORPORACAO, LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA 
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
HERBUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA, CNPJ 24.516874/0001-64, torna público 

que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a  Licença Simplifi cada Nº 2018-126677/TEC/LS-0285,  com prazo de valida-
de até 22/10/2024, em favor do empreendimento Unidade Industrial de Benefi ciamento Têxteis 
( Costura e acabamento), localizada em João Câmara/RN, na Rua Pedro Torquato, 83-4,  bairro 
Centro, CEP 59.550-000.

Jose Hilton Carlos do Amaral
  Procurador 

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 
 EDITAL

  O Presidente do Conselho Deliberativo do AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, no uso 
de suas atribuições legais, convoca os senhores Conselheiros para Reunião Extraor-
dinária nos termos dos artigos 57, 58 e 59 inciso II, do Estatuto, a realizar-se na sede 
do clube, na Av. Rodrigues Alves 950, no dia 13 de novembro de 2018 (terça-feira), às 
18:30, em  1ª convocação e às 19:00 horas, com qualquer número  de presentes para 
tratar da seguinte pauta :

1-    Prestação de contas pela Comissão de Construção do Estádio do América 
Futebol Clube, até a presente data.

2-    Apresentação e discussão do cronograma de obras, para o término da 1ª parte 
do Estádio, a fi m de podermos ali, realizar os nossos jogos, em 2019.

PEDIDO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

IVAN SOARES DANTAS, CPF: 051.282.034-17 , torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Operação, para um Comércio varejista de Combustível para veículos 
Automotores, 45m3, localizada na Av. Capitão José Inácio, SN, Lotes 10 e 11, Qd. B, Centro, 
São Fernando-RN.

IVAN SOARES DANTAS
Proprietário
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FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, com 
escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, 
com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do 
instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes OTACIANO DE OLIVEIRA FILHO, 
CPF/MF sob nº 038.034.794-60, C.N.H nº 03709688284 – DETRAN/RN (onde consta a C.I 
RG nº 1664687 – SSP/RN), brasileiro, solteiro, maior, que declara não conviver em união 
estável nos termos da Lei Civil em vigor, empresário, residente e domiciliado na Avenida das 
Américas, 1342, Casa 32, em Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018, às 16:00 horas, à 
Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 687.308,36, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído de uma Unidade Residencial, nº 32, 
situada entre Rua Interna 04 e Avenida Projetada 01, lado ímpar, distando 198,61m² da Via 
Radial, que integrará o empreendimento denominado “Condomínio Green Club Residencial 
II”, situado entre às Avenidas Projetadas 01, 03 e 04, ainda sem numeração ofi cia, zona de 
expansão urbana de expansão urbana deste Município; medindo 354,84m² de superfície, de 
formato irregular, limitando-se: ao Norte, com a Avenida Projetada 01, com 12,00m; ao Sul, com 
Rua Interna 04, com 12,60m; ao Leste, com a Unidade 33, com 27,52m; e ao Oeste, com a 
Unidade 31, com 30,00m; com uma área real de 489,66m², sendo 354,84m² de área privativa e 
134,82m² de área comum, registrado no livro de nº 2, sob matrícula 38530 do 1º Ofício de Notas 
de Parnamirim/RN. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 
23 de novembro de 2018, no às 15:00 horas e mesmo local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 401.592,01. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no 
ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor 
de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 
21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 
1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, com 
escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, 
com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do 
instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes FRANCISCO RICARDO AVELINO 
DANTAS, CPF/MF sob nº 131.203.444-00 e CI nº 000.276.508 SSP/RN, brasileiro, funcionário 
público, e sua esposa GRACIETE SILVA XAVIER DANTAS, CPF/MF sob nº 448.719.104-15 
e CI nº 000.523.783 SSP/RN, brasileira, do lar, casados sob regime de comunhão parcial de 
bens, residentes e domiciliados à Rua João Carlos de Souza, nº 68, Natal/RN, levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018 
às 16:30 horas, à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 377.688,78, o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído de um prédio residencial nº 68, 
situado à Rua João Carlos de Souza, lado par, distando 41,30m da esquina mais próxima, formada 
pela Rua Coronel Flamínio, no bairro de Santos Reis, zona leste, nesta Primeira Circunscrição 
do Registro Imobiliário, desta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
como o domínio útil do respectivo terreno, onde prédio encontra-se edifi cado, foreiro do Patrimônio 
Municipal de Natal, o qual mede 324,00m² de superfície, tendo os seguintes limites e dimensões: 
ao Norte, com à Rua João Carlos, com 8,00m; ao Sul, com imóvel do Srº Manoel Bulhões de 
Lima, com 8,00m; a Leste, com imóvel do Sr. Milton Moreira Dantas, com 40,50m; e, ao Oeste, 
com imóvel do Srº Raimundo da Silveira Pereira, com 40,50m, tudo de conformidade com a Carta 
de Aforamento nº 11.446, expedida pela Prefeitura Municipal de Natal em data de 04.05.1987, 
registrado no livro de nº 2, sob matrícula 31.888 do 3º Ofício de Notas de Natal/RN. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 23 de novembro de 2018, às 15:30 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 119.881,52. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e 
compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, com 
escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo 
Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no 
Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular, 
no qual fi guram como Fiduciantes FRANCISCO LUCIANO SILVA, CPF/MF sob nº 273.189.074-
68 e CI nº 448.043 SSP/RN, brasileiro, funcionário público, e sua esposa MARIA APARECIDA DE 
ALCÂNTARA SILVA, CPF/MF sob nº 260.979.824-53 e CI nº 566.911-ITEP/RN, brasileira, funcionária 
pública, casados sob regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Avenida 
Floriano Peixoto, nº 20, Pé do Galo, em Macaíba/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018, às 15:30 horas, à Rua 
Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 277.708,38, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome 
do credor Fiduciário, constituído de um apartamento residencial nº 304, terceiro pavimento elevado, 
do bloco “C”, parte integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Natal Green 
Garden”, situado à Avenida Adail Pamplona de Menezes, nº 524, no bairro Parque dos Eucaliptos, 
zona de expansão urbana deste Município; construído em alvenaria de tijolos, cobertura em telhas 
coloniais/madeiramento serrado tipo massaranduba e laje plana, piso em cerâmica, esquadrias em 
alumínio para a porta da sala, varanda e janela, e em madeira para a porta social e de serviço, 
revestimento em cerâmica de piso a teto para a suíte, um BWC social e cozinha/ composto de 
varanda, sala de estar/jantar, hall, dois dormitórios, umas suíte, um BWC social, cozinha e área de 
serviço, com uma área construída de 76,18m², sendo 69,22m² de área privativa e 6,96m² de área 
comum, abrangendo uma fração ideal de 6.875/550.000 avos do terreno, ou 0.0125, registrado no 
livro nº 2, sob matrícula 27080 do 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 23 de novembro de 2018, no às 14:30 horas e mesmo 
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 204.649,15. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada 
em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto 
nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de 
fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, 
com escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade 
de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes 
DÁCIA DE OLIVEIRA TAVARES, brasileira, solteira, escriturária, portadora da C.I nº 
616.011/ITEP-RN, e inscrita no CIC/MF sob nº 314.023.804-53, residente e domiciliado à 
Rua Campina Grande, nº 152, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018, às 15:00 horas, à 
Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 107.148,23, o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, consistente de uma parte de terra, 
medindo 160,00m² de superfície, situado em Rua Projetada, atual Rua Professora Erenite 
Justino, na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, e encontra-se dentro dos seguintes 
limites e dimensões? Pelo lado NORTE – com Ilma Costa de Almeida, medindo 08,00m; 
pelo lado SUL – com a Rua Projetada, atualmente conhecida por Rua Professora Erenite 
Justino, medindo 8,00m; a LESTE – com João Alberto de Araújo, medindo 20,00m; e pelo 
lado OESTE – com Francinete Costa Dantas, medindo 20,00m, registrado sob a matrícula 
de nº 14.525,  no 1º Ofício de São Gonçalo do Amarante/RN. Obs: Ocupada. Desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 23 de novembro de 2018, às 14:00 e 
mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 70.146,70. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, 
que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2a CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação 
pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no proc. n° 1023/86-SEIJ) 
situada à Avenida Rio Branco, 760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° 
Oficio de Notas, em virtude da lntimação inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta 
com os convocados) e atendendo ao determinado em Lei (§ 4° do art. 26 da Lei n° 9.514/1997) 
vem por meio deste convocar o Sr. Thiago Amorim de Moura e s/m Anairda Fernandes de Souza 
Moura, Fiduciantes do apartamento n° 302 da “Torre Tirol Way Stylo” do “Tirol Way", situada à 
Avenida Senador Salgado Filho, 1656, esquina com a Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro 
do Tirol, desta capital, para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data  
da  última publicação deste Edital, efetuem os devidos pagamentos das prestações vencidas e as 
que se vencerem até aquela data, juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais  
decorrentes  da aquisição  com alienação fiduciária, firmada com o Banco lntermedium S.A., face 
ao Contrato n° 201524196, nos termos dos atos registrais lanqados nesta 2a CRI, na matricula  
n° 61.571. Alertando que, a não quitação  do débito decorrente das prestações em atraso até a 
data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da propriedade 
(imóvel) ao Banco Intermedium S.A. (Agente Fiduciário). Natal, 1º de novembro de 2018. DIONE 
ANA MACEDO DE ALMEIDA – Oficial da 2a CRI - Natal/RN.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

MM INCORPORADORA EIRELI ME, CNPJ: 26.383.549/0001-04, torna público, conforme 
Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Ur-
banismo - SEMUR, a Licença Prévia- LP para um Loteamento constando 480lotes com Àrea de 
17,12ha, Localizado na Rua Projetada, S/N, Localidade Jerusalém, Antiga Gruta, Zona expansão 
Urbana, Municipio Extremoz - RN .

MARIO VICTOR FREIRE MANSO
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

CARLOS CLINGER DA SILVA NOBRE, CPF: 443.675.384-00 torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Operação-LO, para a Criação de Camarão Marinho, Localizada na Fazenda 
Taboleiro do Alto I , Zona Rural, Mossoró-RN.

CARLOS CLINGER DA SILVA NOBRE
Sócio-Proprietário


