
Fátima derrotou Carlos 
Eduardo em 154 cidades

Semov faz nova licitação 
para restaurar avenidas

Isso equivale a 92% dos municípios do Estado. Proporcionalmente, melhor desempenho da governadora 
eleita Fátima Bezerra ocorreu em José da Penha, na região Oeste. Por lá, Fátima teve 90,62% dos votos.

Recapeamento das avenidas Hermes da Fonseca
e Salgado Filho foi interrompido por empresa.
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Apenas o trecho das vias no sentido Centro-Zona Sul de Natal está com asfalto novo

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Professores dão
dicas de como obter 
boa nota na prova de 
redação do Enem

“Atacar o Judiciário é atacar a 
democracia”, reage Dias Toffoli

É preciso estar atento, pois um 
dos deslizes mais frequentes dos 
candidatos é a falta de uma boa ideia 
de recorte temático, esquecendo do 
enfoque pedido pela prova.

Um dia após vir à tona vídeo em que deputado Eduardo 
Bolsonaro fala em “fechar” a corte, presidente do Supremo 
Tribunal Federal emite nota pública.
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Dia do comerciário é nesta terça

José Aldenir / Agora RN

Comerciários do 
RN celebram alta 
empregabilidade e 
conquistas salariais
Setor emprega 50 mil pessoas no 
Rio Grande do Norte. Categoria 
é um das únicas do País a ter 
incorporação de até 6% no salário 
após tempo trabalhado.

ENTREVISTA 07

Novo senador do RN planeja
atuação no setor energético
Jean-Paul Prates vai assumir mandato após renúncia de 
Fátima Bezerra para assumir o Governo do RN. Entre suas 
propostas, está a regulamentação da energia eólica off-shore.

JUSTIÇA 03

“Atacar o Judiciário é atacar a 
democracia”, reage Dias Toffoli
Um dia após vir à tona vídeo em que deputado Eduardo 
Bolsonaro fala em “fechar” a corte, presidente do Supremo 
Tribunal Federal emite nota pública.
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A votação que Fernando Haddad (PT) teve no Rio Grande 
do Norte para presidente demonstrou que a estratégia do 
candidato derrotado ao Governo Carlos Eduardo Alves (PDT), 

de colar sua imagem na de Jair Bolsonaro (PSL), foi um tremendo tiro 
pé. Apesar de eleito nacionalmente e ter sido favorito durante toda 
a campanha, Bolsonaro foi minoria no Rio Grande do Norte: venceu 
em apenas 3 das 167 cidades potiguares. As pesquisas já indicavam 
que Fernando Haddad derrotaria Bolsonaro no Estado. Placar fi nal 
por aqui: 63,41% dos votos válidos para o petista, contra 36,59% do 
presidente eleito. Carlos Eduardo – que tem uma história de ligação 
com a esquerda e poderia avançar sobre o eleitorado do PT – tentou 
surfar na onda direitista de Bolsonaro e subestimou a força do petismo 
no interior. Morreu na praia.

>> Tiro no pé. A estratégia de 
Carlos Eduardo lembra a que foi 
adotada por Wilma de Faria (1945-
2017) na campanha de 2014. Então 
candidata ao Senado – exatamente 
contra Fátima Bezerra –, Wilma 
tentou colar sua imagem na da 
presidenciável Marina Silva (as 
duas, à época, eram correligionárias 
no PSB). Enquanto isso, Fátima 
defendia o nome de Dilma Rousseff. 
Resultado: Dilma terminou à frente 
tanto no primeiro quanto no segundo 
turno, e Marina foi só terceiro lugar. 
Fátima se elegeu senadora.

>> Desânimo. A vitória de Jair 
Bolsonaro para presidente, embora 
já esperada, murchou a festa da 
militância petista no Rio Grande do 
Norte, que comemorou timidamente 
a vitória de Fátima Bezerra para o 
Governo do Estado. Por outro lado, 
os apoiadores de Bolsonaro parecem 
não ter sentido “nem um tiquinho” 
a derrota do seu candidato no plano 
local, Carlos Eduardo.

>> Sem serventia. Aliados de 
Carlos Eduardo esperavam um 
desempenho bem melhor em 
Mossoró, segundo maior colégio 
eleitoral do Estado. Mesmo apoiado 
pelas principais lideranças políticas 
da região, o ex-prefeito de Natal 
perdeu na cidade no segundo turno. 
Prova de que a estratégica escolha 
do vice – Kadu Ciarlini, fi lho da 
ex-governadora e hoje prefeita de 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Que não 
pense o senhor 

presidente eleito, 
nem de longe, em 

violar o respeito que 
deve ao conjunto

da Nação”
Ciro Gomes, candidato derrotado à 
Presidência, que fi cou em 3° lugar

>> Corrupção. A Operação 
Lava Jato tornou evidente 
a necessidade de o Poder 
Público adequar-se à Lei 
Anticorrupção. Para saber 
o quanto o Executivo e o 
Legislativo de Natal estão em 
consonância com a legislação 
federal criada em 2013, a 
Câmara Municipal promove 
na próxima quinta-feira, 
1º, às 14h, uma audiência 
pública sobre o tema. A 
proposição é do vereador 
Sueldo Medeiros (PHS, foto). 
O parlamentar explica que o 
foco do debate será a relação 
público-privada.

Mossoró Rosalba Ciarlini – não 
adiantou muita coisa.

>> Chega mais. A governadora 
eleita Fátima Bezerra fez questão 
de citar o senador eleito Styvenson 
Valentim (Rede) no seu discurso 
da vitória. “Ele me ligou e disse 
que estará comigo na luta por um 
Rio Grande do Norte melhor”, 
destacou a petista, que já tem no 
Senado o apoio de Jean-Paul Prates 
(suplente de Fátima, que vai assumir 
defi nitivamente no fi nal do ano) e 
Zenaide Maia.

>> Voo da madrugada 1. O 
Ministério Público Eleitoral 
apresentou seis novas representações 
por derramamento de santinhos 
nas proximidades dos locais de 
votação: quatro contra o candidato 
Carlos Eduardo Alves (PDT) – em 
Angicos, Currais Novos, Macaíba 
e Sítio Novo – e duas contra 
Fátima Bezerra (PT), em Natal 
e Currais Novos. O MP já havia 
apresentado outras duas referentes 
ao pedetista, pela ocorrência da 
mesma prática (conhecida como “Voo 
da Madrugada”) em Parnamirim e 
Santo Antônio.
 
>> Voo da madrugada 2. Além da 
poluição ambiental causada pelos 
santinhos jogados nas calçadas – e 
que terminam por se espalhar com o 
vento -, a prática afeta a “isonomia do 
pleito”, sem contar o risco de acidente.

Verônica Macedo / CMN

Reuters

R$ 1,5 MILHÃO

Governo antecipa limite 
para fi nanciamento
de imóveis com FGTS

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) decidiu antecipar 
a vigência do teto de R$ 1,5 
milhão para o fi nanciamento de 
imóveis com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). De acordo com a decisão 
original de julho deste ano, o novo 
limite, aplicado para o Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH), 
entraria em vigor apenas em 1º de 
janeiro de 2019.

O CMN, formado pelo 
presidente do Banco Central e 
pelos ministro da Fazenda e do 
Planejamento, decidiu implementar 
o novo limite de forma imediata 
“diante do fato de o novo valor 
não implicar na necessidade de 
ajustes substanciais nos sistemas 
internos das instituições fi nanceiras, 
diferentemente das demais 
alterações introduzidas pela referida 
resolução (de julho)”.

José Aldenir / Agora RN

Medida valeria só no ano que vem

SEGUNDOS
EM QUINZE

Temer defende respeito
à Constituição Federal
No dia seguinte à eleição que 
defi niu Jair Bolsonaro (PSL) como 
seu sucessor no comando do 
Planalto, o presidente Michel Temer 
pediu respeito à Constituição como 
forma de garantir a estabilidade 
política e pacifi cação do Brasil. 
“Para ter estabilidade social, para 
ter estabilidade política, para ter 
a pacifi cação nacional, é preciso 
cumprir a Constituição”, disse.

Alan Marques
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Bolsonaro só venceu Haddad em 
3 cidades do Rio Grande do Norte

ELEIÇÕES 2018

Adriano Machado | Rodolfo Buhrer

Eleito com 55,13% dos votos válidos em todo o País, Bolsonaro só ficou à 
frente de Haddad no RN em Natal, Parnamirim e Carnaúba dos Dantas

Derrotado por Fernando Haddad 
(PT) em todos os estados da região 
Nordeste – além de Pará e Tocan-
tins, no Norte -, o presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL) só venceu em 
3 das 167 cidades do Rio Grande do 
Norte no segundo turno das eleições 
presidenciais. Eleito com 55,13% 
dos votos válidos em todo o País, 
Bolsonaro só fi cou à frente de Had-
dad no RN em Natal, Parnamirim e 
Carnaúba dos Dantas. No primeiro 
turno, Bolsonaro teve melhor de-
sempenho no Estado: venceu em 5 
cidades. Além de Natal, Parnamirim 
e Carnaúba dos Dantas, ele teve 
maioria em Mossoró e Parelhas.

Neste domingo, o melhor desem-
penho do presidente eleito aconteceu 
em Parnamirim, na Grande Natal. 
Na cidade, Bolsonaro teve 59,96% 
dos votos válidos, ou seja, 55.904 
votos, contra 40,04% de Haddad 
(37.327). Em Natal, Bolsonaro ga-
nhou por margem menor: 52,98% 
contra 47,02%, isto é, 220.770 contra 
195.938 votos. Em Carnaúba dos 
Dantas, no Seridó, o placar foi de 

50,12% a 49,88% para Bolsonaro 
sobre Haddad.

Fernando Haddad, hegemônico 
no Nordeste, venceu em 164 cidades 
potiguares. Proporcionalmente, su-
as maiores votações ocorreram nos 
municípios de Venha-ver e Paraná, 
ambos na região Oeste: 92,45% e 
91,71% dos votos válidos, respecti-
vamente.

Considerando apenas o Rio 
Grande do Norte, Haddad ven-
ceu com 63,41% dos votos válidos 
(1.131.027), contra 36,59% de Bol-
sonaro (652.562). Entre os eleitores 
que compareceram, 1,54% votou em 
branco (29.990) e 6,68% anularam 
(129.752). A abstenção foi de 18,14%, 
isto é, 430.383 deixaram de compa-
recer às urnas. 

Melhor desempenho de Bolsonaro (esq.) sobre Haddad (dir.) foi em Parnamirim

CASA CIVIL

Área econômica será foco do governo 
de transição, afi rma Onyx Lorenzoni

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

A área econômica será o primei-
ro foco do governo de transição, disse 
o deputado federal Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), cotado para ser ministro-
-chefe da Casa Civil no governo de 
Jair Bolsonaro (PSL), nesta segun-
da-feira. Os nomes da equipe técnica 
serão defi nidos ainda esta semana. 

O presidente eleito deve ir a 
Brasília na próxima semana para se 
reunir com a equipe de transição e 
encontrar parceiros na Câmara.

Lorenzoni se diz tranquilo com a 
governabilidade do próximo manda-
to, pois terão maioria no Congresso. 
“Já temos mais de 300 deputados 
que aceitaram colaborar com nossa 
nova forma de governar. Com a nova 
Câmara, esse número só vai cres-
cer”, disse, ao afi rmar que parcerias 
estão sendo construídas desde outu-
bro do ano passado. “Vamos quebrar 

o toma lá, dá cá”. 
Segundo ele, a futura reforma da 

Previdência irá separar as despesas 
com benefícios previdenciários e com 

assistência social. Além disso, terá 
de durar um prazo longo e, portanto, 
maior do que a PEC da Previdência 
que tramita no Congresso. 

Futuro ministro da Casa Civil anunciou reforma da Previdência para ano que vem

SEGUNDOS
EM QUINZE

União gastou R$ 20 bi com 
estatais apenas em 2017
Sem conseguir arrecadar recursos 
para bancar investimentos e até 
despesas operacionais, as estatais 
federais geraram um custo de R$ 
20,175 bilhões ao Tesouro Nacional 
no ano passado, segundo boletim 
divulgado nesta segunda-feira, 29, 
pelo órgão. O documento é um dos 
que serão entregues à equipe do 
presidente eleito Jair Bolsonaro para 
balizar o processo de transição. 
A maior parte dessas despesas 
ocupa espaço dentro do teto, e um 
corte nesses gastos poderia abrir 
caminho a repasses a outras áreas.

Agência Brasil / Reprodução

LOA

CCJ aprova orçamento 
de R$ 3 bilhões para 
Natal no ano que vem

A Comissão de Justiça, 
Redação Final e Legislação (CCJ) 
da Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta segunda-feira, 29, 
à unanimidade, o projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) no valor 
de aproximadamente R$ 3 bilhões 
para o ano de 2019.

O presidente da Comissão, 
vereador Felipe Alves (MDB), que 
também foi relator do Orçamento, 
destacou que a função da CCJ é 
analisar somente os aspectos legais 
do projeto.

“Observando os aspectos 
legais, nós observamos que não 
existe traços de ilegalidade. Caberá 
a Comissão de Finanças fazer 
a análise de mérito. Temos um 
orçamento previsto de R$ 3 bilhões 
distribuídos nas mais diversas áreas 
e metas e essa análise fi ca a cargo 
deles”, contou. 

Marcelo Barroso / CMN

Reunião da CCJ nesta segunda
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Fátima derrotou Carlos Eduardo 
em 92% das cidades potiguares

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

Proporcionalmente, o melhor desempenho de Fátima Bezerra ocorreu em 
José da Penha, na região Oeste Potiguar, onde ela teve 90,62% dos votos

Eleita governadora do Rio Gran-
de do Norte com mais de 1 milhão de 
votos no domingo, Fátima Bezerra 
(PT) venceu em 154 das 167 cida-
des potiguares, o que signifi ca que a 
petista derrotou o adversário no se-
gundo turno, Carlos Eduardo Alves 
(PDT), em mais de 92% dos municí-
pios do Estado. A petista só perdeu 
em Natal, Brejinho, Espírito Santo, 
Major Sales, Monte das Gameleiras, 
Parnamirim, Passagem, Riacho da 
Cruz, Santana do Seridó, São Fran-
cisco do Oeste, São Tomé, Taboleiro 
Grande e Tenente Ananias.

Proporcionalmente, o melhor 
desempenho de Fátima Bezerra 
ocorreu em José da Penha, na região 
Oeste Potiguar. De acordo com a 
estimativa populacional do IBGE, o 
município tem 5.957 habitantes. Por 
lá, Fátima obteve 90,62% dos votos 
válidos: 3.344 votos contra 346 de 
Carlos Eduardo (9,38%).

A maior votação nominal pró-Fá-
tima em um município onde ela ven-
ceu aconteceu em Mossoró. Por lá, 
a petista teve 68.713 votos (54,17% 
dos válidos), contra 58.145 de Carlos 
Eduardo (45,83% dos válidos).

Carlos Eduardo, por sua vez, 
venceu em apenas 13 municípios 
potiguares. Ex-prefeito de Natal 
por quatro mandatos, ele venceu 
na capital com 60,76% dos votos 
válidos (254.199 votos). A maior 
votação proporcional, entretanto, 
aconteceu em Parnamirim, na 
Grande Natal, onde o pedetista 
obteve 61,14% dos votos válidos 
(56.369 votos). Natal e Parnami-

rim são, respectivamente, o pri-
meiro e o terceiro maiores colégios 
eleitorais do Rio Grande do Norte.

Considerando todo o Estado, 
Fátima Bezerra foi eleita com 57,6% 
dos votos válidos, o que represen-
ta 1.022.910 votos, contra 42,4% 

de Carlos Eduardo, o que signifi ca 
753.035 votos. Entre os eleitores 
que compareceram, 1,75% votou em 
branco (34.072) e 6,81% anularam 
o voto (132.179). A abstenção foi de 
18,14%, isto é, 430.383 deixaram de 
comparecer às urnas. 

Nas três maiores cidades, ela perdeu em Natal e Parnamirim, mas ganhou Mossoró

SUCESSÃO

Robinson Faria diz
que transição terá
total transparência

O governador Robinson 
Faria (PSD) se pronunciou nesta 
segunda-feira, 29, sobre a vitória 
de Fátima Bezerra (PT) ao Governo 
do Rio Grande do Norte. Ele 
anunciou também que já deu início 
aos trabalhos para a transição 
governamental.

Utilizando as redes sociais 
para se manifestar publicamente, 
Robinson Faria saudou o resultado 
obtido pela senadora petista, que 
venceu Carlos Eduardo Alves (PDT) 
com 57,6% dos votos válidos. 
“Parabenizo a governadora eleita 
Fátima Bezerra e desejo sucesso 
na condução dos destinos do Rio 
Grande do Norte pelos próximos 
quatro anos”, disse.

Ainda de acordo com o atual 
governador, a atual gestão deu 
início ao trabalho de transição 
governamental. A futura gestão 
assume o Centro Administrativo do 
Governo do Estado a partir de 1° de 
janeiro de 2019.

“Toda nossa equipe de governo 
está orientada a cooperar e fornecer 
as informações necessárias à 
transição, com total transparência 
e com foco nos projetos em 
andamento, para o Estado não 
perder um dia sequer de trabalho 
nas centenas de obras e ações que 
acontecem por todo o RN”, disse o 
governador. 

José Aldenir / Agora RN

Governador parabenizou Fátima

ÍNDICE ALTO

Votos brancos e nulos batem recorde
e equivalem à população de Portugal

Os mais de 11 milhões de bra-
sileiros que votaram em branco e 
nulo no segundo turno das eleições 
2018, realizado neste domingo, 28, 
equivalem à população de um país 
como Portugal. Eles representam 
9,5% dos 147,3 milhões de eleitores 
brasileiros Jair Bolsonaro, candida-
to do PSL, foi o vencedor, escolhido 

por 57,7 milhões de brasileiros, e 
Fernando Haddad (PT) foi opção de 
outros 47 milhões.

Por sua vez, outros 31 milhões 
de brasileiros deixaram de ir votar 
– ou 21,30% do eleitorado. Somados 
aos brancos e nulos, 42,1 milhões 
não escolheram um dos dois candi-
datos para ser o 38º presidente eleito 

democraticamente pelo País.
Esse é o maior índice desde a re-

democratização do Brasil. Nas elei-
ções presidenciais de 1989, brancos 
e nulos somaram 5,8% do eleitorado 
– equivalente a 4 milhões de pesso-
as -, enquanto abstenções somaram 
14,4% do eleitorado, quase 12 mi-
lhões de pessoas. 

RESULTADO NOS DEZ MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS:

Natal  ....................................................... Carlos Eduardo 60,76% x 39,24% Fátima
Mossoró   ................................................ Fátima 54,17% x 45,83% Carlos Eduardo
Parnamirim   ............................................ Carlos Eduardo 61,14% x 38,86% Fátima
São G. do Amarante   ............................. Fátima 53,25% x 46,75% Carlos Eduardo
Ceará-Mirim   .......................................... Fátima 73,58% x 26,42% Carlos Eduardo
Macaíba   ................................................ Fátima 63,68% x 36,32% Carlos Eduardo
Caicó   ..................................................... Fátima 64,11% x 35,89% Carlos Eduardo
Assu   ...................................................... Fátima 78,06% x 21,94% Carlos Eduardo
São José de Mipibu  ............................... Fátima 60,78% x 39,22% Carlos Eduardo
Currais Novos  ........................................ Fátima 65,04% x 34,96% Carlos Eduardo

SEGUNDOS
EM QUINZE

“Momento é de ouvir”,
diz Toffoli sobre Bolsonaro
O presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Dias Toffoli, disse 
nesta segunda-feira, 29, que o 
momento agora “é de ouvir” o 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), defi nido pelo magistrado 
como uma pessoa “alegre, bem 
humorada e de fácil convivência”. 
Bolsonaro e Toffoli conversaram por 
telefone na noite de domingo, 28.
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Bolsonaro é a vitória 
contra o velho na política

A vitória de Jair Bolsonaro (PSL) ainda levará ao divã 
comentaristas e cientistas políticos, inconformados com 
a própria constatação de que foi a vitória contra a velha 

política, do tostão contra o milhão, a vitória da “guerra de 
guerrilha” das mídias digitais contra a mídia tradicional. Retirado 
das ruas pela facada de um ativista de esquerda, Bolsonaro foi 
eleito presidente sem sair de casa para pedir votos País afora.

1 >>Contra a desigualdade
O PT embolsou mais de R$212 
milhões do Fundo Eleitoral, 
enquanto a Justiça Eleitoral 
disponibilizou apenas R$9 milhões 
para o PSL.

2 >>TV para quê?
Bolsonaro deu show nas redes 
sociais, com seus 15,3 milhões 
de seguidores, tornando inútil 
o ambicionado tempo de rádio 
e TV.

3 >>Custo de vereador
A campanha de Bolsonaro custou 
menos que campanha de vereador 
de cidade média, R$1,7 milhão, 
para conquistar 58 milhões de 
votos.

4 >>Ficou para trás
Apoiado pela versão atual da 
chamada “vanguarda do atraso”, 
Haddad (PT) tem um número de 
seguidores cinco vezes menor que 
Bolsonaro. 

O poder paulista
Inconformadas com o crescente poder 
paulista na cena brasileira, políticos, 
empresários e banqueiros de Minas 
Gerais se reuniram no fi nal dos anos 
1970 para discutir formas de enfrentar 
São Paulo. Em meio a discursos tão 
coléricos quanto inúteis, pediu a palavra 
o sábio José Aparecido Oliveira, que 
representava o Banco Nacional, do mineiro Magalhães Pinto. E sepultou a 
reunião com uma ironia:
- Amigos, só o fato de não precisarmos trocar moeda, usar passaporte, nem 
falar outra língua para entrar em São Paulo, já está bão demais...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Teremos mais 

Brasil e menos 
Brasília”

Presidente eleito Jair Bolsonaro 
prometendo fortalecer a 

Federação

>> Presidente articula 
ampla maioria no 
Congresso
O presidente eleito Jair 
Bolsonaro articula uma 
confortável maioria no 
Congresso Nacional, a fi m 
de garantir a aprovação dos 
compromissos assumidos 
durante a campanha, 
que incluem reformas 
ambiciosas. Na Câmara dos 
Deputados, por exemplo, 
as negociações estão 
adiantadas. A expectativa é 
que, além dos 52 deputados 
eleitos do PSL, a bancada 
do governo conte com mais 
de 300 parlamentares.

>> Mudança imediata
O deputado Hélio Leite (DEM-PA) 
defende que o presidente eleito se 
mude para uma das residências 
ofi cias da Presidência da Repúbli-
ca, a fi m de garantir a segurança 
e facilitar reuniões do período de 
transição.
 
>> Aposentadoria
O desempenho do governador 
eleito de São Paulo, João Dória 
(PSDB), bem que poderia servir 
para aposentar vários “analistas 
políticos”, que proclamavam sua 
derrota. E fechar certos institutos 
de pesquisa.
 
>> Visita a Temer
Governador eleito do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB) visitará nesta 
segunda (29) Michel Temer, seu 
mais ilustre correligionário. O 
partido elegeu dois outros gover-
nadores: Helder Barbalho (PA) e 
Renan Filho (AL). 

>> Frentes fortalecidas
Pelo novo conceito, o 
futuro governo vai manter 
relações especiais com 
frentes parlamentares como 
Agropecuária, Evangélica e de 
Segurança.

>>‘Toma lá, dá cá’ nunca mais
O presidente eleito só não abre 
mão de quebrar o paradigma do 
“toma lá, dá cá” na negociação dos 
cargos do seu governo.

>> Por que demorou?
No discurso de vitória, o 
presidente Jair Bolsonaro desfez 
vários temores trombeteados pelos 
adversários, inclusive da mídia, 
durante a campanha. Se tivesse 
feito isso antes teria conservado 
muitos votos.

>> Bancadas transversais
Deputado experiente, já no sétimo 
mandato, Bolsonaro articula uma 
nova forma de acordo, através das 
bancadas “transversais”.

HUMBERTO

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

Jair Bolsonaro (PSL) e Fátima Be-
zerra (PT) interpretaram o sentimento 
popular e elegeram-se presidente da 
República e governadora do Rio Gran-
de do Norte, respectivamente, e agora 
têm um enorme desafi o: tirar o Brasil e 
o Estado de uma crise sistémica, gra-
ve, dramática e colocá-los no caminho 
do desenvolvimento. Ao povo brasilei-

ro, compete apoiar os novos governan-
tes para que eles tenham condições 
de fazer as mudanças que o Brasil e 
o Estado precisam, começando por 
um novo modelo de gestão pública e 
pelas reformas estruturantes. Nem um 
Estado máximo nem mínimo, mas um 
Estado necessário para atender as 
necessidades básicas da população. 
O Brasil precisa urgentemente fazer a 
reforma previdenciária, enquanto o Es-

Enorme desafi o

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 

tado do Rio Grande do Norte necessita 
recuperar suas fi nanças para pagar o 
seu funcionalismo em dia e retomar 

os seus investimentos. São missões 
árduas que requerem competência, 
trabalho e dedicação.

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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Jean-Paul Prates quer regulamentar a 
produção de energia eólica off-shore

MANDATO

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Suplente da senadora Fátima Bezerra (PT), que venceu a disputa para o Governo do Estado, o novo 
representante do RN no Senado Federal defende ações para fortalecer setor energias renováveis  

O advogado e economista Jean-
-Paul Prates será o novo representan-
te do Rio Grande do Norte no Senado 
Federal. Suplente da atual senadora 
Fátima Bezerra (PT), que se elegeu 
governadora do Estado no último do-
mingo, 28, ele irá assumir a cadeira 
de senador assim que a titular renun-
ciar. Em Brasília, ele promete lutar 
pelo fortalecimento do setor produti-
vo de energias renováveis.

Uma das primeiras medidas à 
frente do cargo será buscar regula-
mentar a produção de energia eóli-
ca na costa marítima, chamada de 
“exploração offshore”. “A atividade 
tem demonstrado grande potencial 
no Brasil, em especial no Nordeste. 
O Rio Grande do Norte, inclusive, 
receberá o primeiro projeto piloto de-
senvolvido pela Petrobras”, detalha.

O futuro senador diz que vai 
trabalhar, ainda sobre a questão das 
energias renováveis, para mudanças 
na tributação da cadeia produtiva 
do ICMS, que hoje benefi cia apenas 
os estados consumidores de eletrici-
dade. A ideia é fazer com que parte 

da tributação fi que com o produtor 
de energia. A medida seria benéfi ca 
para o Rio Grande do Norte, pois o 
Estado é um líderes do segmento em 
todo o País.

Além disso, Jean-Paul disse que 
vai atuar para a regulamentação 
da chamada “lei dos royalties” das 
energias renováveis. Atualmente, 
a medida tramita na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ) do Senado, por meio da 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 97/15, que prevê a tributa-
ção sobre a energia eólica, mas ainda 
há a possibilidade de que a produção 
solar seja incluída na matéria.

A medida é criticada pelo setor 
produtivo de energia, pois pode en-
carecer todo o setor e, com isso, afas-

tar investidores. “Caso não haja uma 
correção do percurso agora e uma re-
ação política em relação a este tema, 
erros do passado podem atingir uma 
atividade nova, de grande visibilida-
de e interesse para investidores”, diz 
Jean-Paul Prates.

PERFIL
Jean-Paul Prates é advogado 

e economista, ambientalista e em-
presário. Tem mais de 25 anos de 
trabalho nas áreas de petróleo, gás 
natural, biocombustíveis, energia 
renovável e recursos naturais. Em 
2005, ele assumiu a Secretaria de 
Estado de Energia do Rio Grande do 
Norte. Em 2014, foi eleito primeiro 
suplente da Senadora Fátima Be-
zerra (PT). Atualmente, dirige duas 
empresas de consultoria. Também 
preside o Sindicato das Empresas do 
Setor Energético do Rio Grande do 
Norte (Seern) e o Centro de Estraté-
gias em Recursos Naturais e Ener-
gia (Cerne), que reúne associações 
nacionais, empresas e fornecedores 
do setor energético. 

Defesa da energia eólica é uma das bandeiras do senador Jean-Paul Prates

Entrevista Jean-Paul Prates
advogado, economista e ambientalista

Agora RN - Quais serão as 
principais bandeiras do senador 
Jean-Paul Prates?

Jean-Paul Prates - O principal 
desafi o do meu trabalho, enquanto 
parlamentar, será manter o man-
dato de Fátima, bem como construir 
uma pauta voltada para o desen-
volvimento sustentável da região 
Nordeste e principalmente do Rio 
Grande do Norte.

Agora - Além da questão eóli-
ca, há outros projetos para apre-
sentar ao Senado?

JPP  - Outra pauta que devemos 
estar inseridos fortemente é a refor-
ma bancária, preconizada por vários 
candidatos que disputaram o pri-
meiro turno das eleições presiden-
ciais. E defender o acesso ao crédito, 
de forma regular, como ferramenta 
para estimular o empreendedorismo 
em todas as regiões do Brasil, princi-
palmente no Nordeste.  

Agora - O senhor vai lutar 
pela regulamentação da “lei dos 
royalties” para as energias reno-
váveis?

JPP - Sim. Caso não haja uma 
correção do percurso agora e uma 
reação política em relação a esse te-
ma, erros do passado podem atingir 
uma atividade nova, de grande visi-
bilidade e interesse para investido-
res. E pior: atrapalhar o novo mapa 
de desenvolvimento energético do 
País.

Agora  - Os três senadores do 
RN são estreantes no cargo. Co-
mo avalia isso?

JPP - Estamos dentro de um 
cenário de dicotomia na política 
nacional, mas estaremos com nossa 
bancada unida. Vamos nos mobili-
zar para toda a bancada se juntar 
em torno dos projetos colocados pela 
governadora eleita do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra.

Agora - Acredita que o gover-
no de Fátima Bezerra sofrerá al-
guma difi culdade em se relacio-
nar com o presidente eleito Jair 
Bolsonaro?

JPP - Seremos vigilantes e ire-

mos fazer observações críticas quan-
to ao governo que vem aí. Não fazer 
oposição pela oposição, mas estar 
alerta para que não haja perdas, re-
trocesso e ataques à democracia e à 
individualidade das pessoas. 
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Semov fará nova licitação para 
recapear a Hermes da Fonseca

OBRA

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Após rescisão do contrato com um empresa e de outras duas desistirem de 
terminar serviço, Secretaria de Obras vai realizar nova licitação em 45 dias

A conclusão das obras de reca-
peamento das avenidas Hermes 
da Fonseca e Salgado Filho será 
defi nida em nova licitação a ser 
realizada pela Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas e Infraes-
trutura (Semov). 

Em coletiva de imprensa reali-
zada nesta segunda-feira, 29, o se-
cretário Tomaz Neto explicou que 
a pasta rescindiu o contrato então 
vigente com a Potiguar Constru-
tora, responsável pela obra, por 
discordância com a proposta de 
realinhamento de preços apresen-
tada pela empresa.

Com a rescisão, a Semov con-
vocou as outras duas construtoras 
que participaram da licitação 
classifi cadas em segundo e ter-
ceiro lugares no processo, mas 
ambas não aceitaram assumir os 
trabalhos. A saída será iniciar um 
novo processo licitatório, que dura 
em média 45 dias, para escolher 
a nova empresa para concluir o 
recapeamento.

“Começamos os serviços em 
junho. Foi feito todo o trecho entre 
a praça das Flores, em Petrópolis, 

até a Igreja Universal, em Lagoa 
Nova, no sentido Centro-Zona 
Sul. Essa medição custou algo em 
torno de R$ 1,181 milhão, sendo 
R$ 816 mil com recursos federais 
e R$ 360 mil com recursos pró-
prios do Município. A nossa parte 
foi paga, mas o dinheiro do Minis-
tério das Cidades só foi repassa-
do em setembro. Nesse período, 

houve três reajustes no preço do 
asfalto e a empresa fez o pedido 
de realinhamento. Nós negamos e 
eles paralisaram a obra de forma 
irregular. Apresentamos notifi ca-
ções em 24 de setembro e 17 de 
outubro para eles retomarem a 
obra. Como não voltaram para o 
serviço, seguimos com o que a lei 
diz”, explicou o secretário. 

Obras de recapeamento da Hermes da Fonseca foram inciados em junho

CULTURA

Câmara discute 
mudanças na Lei 
Djalma Maranhão

A Lei Djalma Maranhão, 
que institui o programa de in-
centivo à cultura por meio da 
renúncia fi scal da Prefeitura 
do Natal, deverá sofrer algu-
mas modifi cações. O assunto 
foi debatido pela Comissão 
de Cultura da Câmara Muni-
cipal nesta segunda-feira, 29. 
Entre os pontos passíveis de 
mudança, estão a criação de 
uma cartilha detalhada para a 
elaboração de projetos dentro 
dos critérios da lei e realização 
de ofi cinas para captação dos 
recursos que devem ser distri-
buídos nas quatro zonas da ci-
dade. Também é exigida maior 
fi scalização e apresentação do 
balanço anual dos projetos à 
Comissão de Cultura.  

Marcelo Barroso / CMN

Medidas preveem maior rigor

TRÂNSITO

Dnit retira passarela em Parnamirim 
para construir marginais da BR-101

José Aldenir / Agora RN

O Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (Dnit) 
iniciou a retirada da passarela de 
pedestres em frente ao Parque de 
Exposições Aristófanes Fernandes, 
em Parnamirim, para a construção 
das vias marginais e drenagem da 
rodovia federal BR-101.

A obra das vias marginais faz 
parte da execução dos serviços para 
a melhoria do tráfego, eliminação de 
pontos críticas e ampliação das fai-
xas da rodovia – a principal via de 
acesso a Natal.

Ainda segundo o Dnit, a traves-
sia de pedestres será feita por meio 
da implantação de um semáforo e 
faixa de pedestres, cuja responsabi-
lidade é do Detran, próximo ao local 
do equipamento retirado.  Travessia de pedestres será feita com com faixa em um semáforo no local

SEGUNDOS
EM QUINZE

Regras para diplomas
é alterada pelo MEC
O Ministério da Educação (MEC), 
estabeleceu novas regras 
para expedição e registro de 
diplomas de graduação. Agora, 
as faculdades e universidades do 
sistema federal de ensino terão que 
publicar no Diário Ofi cial da União 
informações sobre os diplomas 
registrados e manter informações 
detalhadas para consulta pública 
nos próprios sites. As mudanças 
foram publicadas no Diário Ofi cial 
da União.

Reprodução / EBC
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Professores de redação dão dicas de 
preparação para reta fi nal do Enem

Arquivo pessoal

Docentes de lingua portuguesa apontam para a importância de o candidato obedecer aos limites 
estruturais do texto dissertativo; saiba quais são os possíveis temas para a prova do domingo, 4

As provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) se aproximam, 
e, para muitos estudantes, a redação 
é a parte mais difícil da avaliação. 
Mas o que realmente é importante 
na hora de escrever um bom texto? 

Segundo a professora de língua 
portuguesa do curso Ciências Apli-
cadas Clarissa Maranhão, é preciso 
prática. “É necessário ir verifi cando 
em quais competências da prova se 
tem mais limitações e ajustar isso a 
partir da prática. Esse preparo en-
volve também conhecer tecnicamen-
te a prova e seu perfi l de avaliação”, 
explica a professora.

Ela diz que um dos deslizes mais 
frequentes dos candidatos é a falta 
de uma boa ideia de recorte temáti-
co, esquecendo do enfoque pedido pe-
la prova. A docente também destaca 
a importância de se obedecer aos 
limites estruturais do texto disser-
tativo. O objetivo é impedir marcas 

de pessoalidade. “Não basta mostrar 
que o problema existe, é preciso ana-
lisá-lo criticamente”, frisou. 

Sobre a possibilidade de temas, 
Clarissa conta que, das últimas 
cinco provas de redação do exame, 

quatro tinham como tema um pro-
blema social persistente no Brasil. 
Segundo a professora, é preciso res-
gatar conhecimento de outras áreas 
do conhecimento, como história, so-
ciologia, literatura, associando-as de 

maneira pertinente e produtiva ao 
tema solicitado.

O professor de português Mário 
Vitor, do Over Colégio e Curso, apos-
ta em cinco temas para a redação 
desse ano. “A população de rua no 
Brasil; o trabalho análogo ao de es-
cravo e suas consequências; a nova 
terceira idade brasileira e os desafi os 
encontrados pelo idoso; a educação 
sexual e os desafi os de uma socieda-
de que não é educada a tal ponto; e a 
diversidade da beleza”, declarou.

Ainda de acordo com o professor, 
não é recomendado que o candidato 
construa frases na primeira pessoa, 
como também se deve evitar fazer 
perguntas ao longo do texto como 
forma de dialogar com o leitor. 

A redação será aplicada no pri-
meiro dia do exame, no domingo, 
4 de novembro, juntamente com a 
prova de linguagens, códigos e suas 
tecnologias e ciências humanas.  

Clarissa Maranhão ministra língua portuguesa no colégio Ciências Aplicadas

Estudante conta como se preparar
para escrever um bom texto dissertativo

Arquivo pessoal

A estudante Natália Medeiros 
do Nascimento, de 18 anos, alcan-
çou a nota 980 em sua redação, na 
edição passada do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Atual-
mente, ela estuda em cursinho para 
ingressar no ensino superior.

Natália desde pequena adquiriu 
o hábito da leitura. Segundo ela, es-
te foi um fator que facilitou bastan-
te seu desenvolvimento na escrita. 
“Minha preparação consiste em 
fazer redações e levá-las para à cor-
reção. Quando as recebo, estudo as 
falhas, detalhando em que pontos é 
necessário melhorar. Nos próximos 
textos, tento corrigi-las”, declarou a 
estudante.

Ela conta o que costuma não fa-

zer na redação. “Faço o possível pa-
ra não repetir muito alguns termos, 
jamais escrevo em primeira pessoa 

e não deixo de fazer um rascunho do 
texto e de revisá-lo antes de passar 
para a folha defi nitiva”, frisou.  

Natália defende a prática regular de leitura contra os vícios de linguagem

ATENÇÃO ÀS DICAS:
1. Estar atualizado sobre os assuntos de relevância social.
2. Ter um bom repertório sociocultural.
3. Regatar conhecimentos de história, sociologia e literatura.
4. Conhecer a prova e o perfi l de avaliação.

5. Praticar a escrita. 
6. Não fugir da temática proposta.
7. Não construir frases na primeira pessoa.
8. Evitar perguntas ao longo do texto.

SEGUNDOS
EM QUINZE

Cartão do Enem foi visto 
por 124 mil no Estado
O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) contabilizou que 124 
mil inscritos na edição de 2018 do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) já consultaram o cartão 
de confi rmação de inscrição no 
Rio Grande do Norte. As provas 
serão realizadas nos dias 4 e 11 de 
novembro. O cartão de confi rmação, 
disponível na página do participante 
e no aplicativo do Enem 2018, 
informa número de inscrição, 
local de prova, datas e horários 
do exame e opção de língua 
estrangeira escolhida, além de 
atendimentos específi cos e recursos 
de acessibilidade, caso tenham sido 
solicitados e aprovados.

EBC / Reprodução
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Hoje é Dia do Comerciário, categoria 
que tem 50 mil trabalhadores no RN

ANIVERSÁRIO

José Aldenir / Agora RN

Com chuva ou sol, domingo e feriado, ele está na base do varejo, um dos setores que mais crescem 
do estado, sempre disposto a atendê-lo da melhor maneira para que você volte sempre e compre mais

Nesta terça-feira, 30, quando vo-
cê entrar em algum estabelecimento 
comercial, não deixe de dar os para-
béns para aquele profi ssional que 
sempre pergunta se pode ser útil. É 
que, nesta terça-feira, 30 de outubro, 
é dia dele - do comerciário.

Ofi cialmente, a data institu-
ída em 2013 pelo decreto de lei nº 
12.790, de 14 de março, é conside-
rada uma vitória histórica da ca-
tegoria por melhores condições de 
trabalho.

Com 50 mil fi liados no Rio Gran-
de do Norte, o Sindicato Intermuni-
cipal dos Empregados no Comércio 
Varejista ostenta uma importante 
conquista:  o quinquênio e sexênio, 
garantindo a incorporação de 5% e 
6% de aumento ao salário do traba-
lhador, respectivamente, a partir 
dos cinco e seis anos trabalhados.

“É um dos poucos casos de con-
quista desse tipo no País”, lembra 
Eduardo Moura, presidente do Sin-

dicato, fi liado à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), há 20 anos, 
cinco mandatos consecutivos.

Durante esse tempo todo, ele 
acumulou experiências importantes 
sobre as lutas dos comerciários, tor-

nando-se um arquivo vivo de suas 
maiores demandas e problemas.

Hoje, apesar da crise da constru-
ção civil, ele diz, por exemplo, que o 
segmento das lojas de material de 
construção está entre as que mais 

empregam no estado, juntamente 
com as farmácia e supermercados.

Este ano, pela convenção co-
letiva fechada em abril último, os 
comerciários obtiveram a reposição 
da infl ação de 1,81% e um reajuste 
salarial de 3%, o que foi considerado 
aceitável pela categoria.

Eduardo Moura garante ainda 
que as últimas duas décadas tem 
sido de “absoluta harmonia entre 
os trabalhadores do setor com dois 
grandes parceiros da categoria: o 
Serviço Social do Comércio (Sesc), 
instituição mantida pelos empresá-
rios e voltada para o bem-estar social 
dos seus empregados e familiares, e 
o Serviços Nacional do Comércio (Se-
nac), voltado à educação profi ssional 
do comerciário e criado em 1946.

Segundo ele, ambos os serviços 
representam importantes patri-
mônios dos comerciários, com suas 
atuações voltadas para toda a co-
munidade.  

Comércio centenário do Alecrim sobrevive e é um ponto de muitos empregos

Mercado fi nanceiro reage 
com otimismo após eleição

Superávit comercial em 2018 
sobe para US$ 56,06 bilhões

REPERCUSSÃO PREVISÃO

José Aldenir / Agora RN

A reação do mercado diante do 
resultado das eleições, com a vitó-
ria de Jair Bolsonaro, foi positiva, 
afi rmaram nesta segunda-feira, 29, 
especialistas. Para o coordenador 
do Centro Macro Brasil da Escola 
de Economia da Fundação Getulio 
Vargas, Marcelo Kfoury, o mercado 
está vivendo uma espécie de “lua de 
mel” com a ascensão de Bolsonaro. 
Ele disse que o resultado não foi 
uma surpresa, “tanto que o câmbio 
já vinha oscilando para baixo, em 
torno dos US$ 3,60, e hoje chegou 
a empatar com a cotação da última 
sexta-feira”. Em relação à bolsa de 
valores os negócios ganharam um 
pouco mais de impulso ancorados 
nesse “otimismo”.

O que surpreendeu, segundo o 
economista, foi o resultado divulga-
do nesta segunda-feira, 29, do Índice 
de Confi ança da Indústria (ICI), me-
dido pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da FGV, que caiu em 

dois pontos, em outubro, passando 
para 94,1 pontos, o mais baixo desde 
setembro de 2017 (93,4 pontos), na 
terceira queda seguida.Kfoury  acre-
dita na reversão, com a retomada do 
otimismo do setor e a possibilidade 
de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) ainda no primeiro tri-
mestre de 2019. Em sua análise, as 
atenções estarão muito voltadas da-
qui para a frente para a estratégia a 
ser usada pelo presidente eleito.  

Os economistas do mercado fi -
nanceiro alteraram a projeção para 
a balança comercial em 2018 na 
pesquisa Focus realizada pelo Banco 
Central. A estimativa de superávit 
comercial passou de US$ 55,25 bi-
lhões para US$ 56,06 bilhões. Um 
mês atrás, a previsão estava em US$ 
54,60 bilhões. Para 2019, a estima-
tiva de superávit foi de US$ 46,00 
bilhões para US$ 48,20 bilhões, ante 
US$ 45,60 bilhões de um mês antes.

Na estimativa mais recente do 
BC, atualizada no Relatório Trimes-
tral de Infl ação (RTI) de setembro, o 
saldo positivo de 2018 fi cará em US$ 
55,3 bilhões. Para 2019, a projeção é 
de US$ 41,6 bilhões.

No caso da conta corrente, a pre-
visão contida no Focus para 2018 foi 
de défi cit de US$ 18,00 bilhões para 
rombo de US$ 16,95 bilhões, ante o 
défi cit de US$ 18 bilhões projetado 
um mês antes Para 2019, a proje-
ção de rombo seguiu em US$ 30,00 

bilhões. Um mês atrás, o rombo pro-
jetado para o próximo ano era o mes-
mo. O BC projeta défi cit em conta de 
US$ 14,3 bilhões em 2018 e de US$ 
34,1 bilhões em 2019.

Para os analistas consultados 
semanalmente pelo BC, o ingresso 
de Investimento Direto no País (IDP) 
será mais do que sufi ciente para co-
brir o resultado defi citário, tanto em 
2018 quanto em 2019. A expectativa 
permaneceu em US$ 70,00 bilhões. 

Mercado gostou de Jair Bolsonaro Em “R$”, o valor supera 200 milhões

Agência Brasil
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Entrevista Marcelo Queiroz
Presidente da Fecomércio

Neste dia do comerciário, o presi-
dente da Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio), Marce-
lo Queiroz, lembra, em entrevista ao 
Agora RN, que empresários e trabalha-
dores no varejo estão do mesmo lado - o 
do crescimento econômico. Confi ra a 
entrevista:

Agora RN:  Desde o dia 1º de 
abril, as microempresas e as em-
presas de pequeno porte puderam 
aderir ao Regime Diferenciado de 
Piso Salarial, o Repis, resultado 
da Convenção Coletiva de Tra-
balho 2018/2019. Isso estimulou a 
geração de empregos entre os co-
merciários do RN ou ainda é cedo 
para dizer?

Marcelo Queiroz: Ainda é cedo 
para dizer. É importante ressaltarmos 
que o comércio acumula um volume 
considerável da chamada “capacidade 
ociosa”. Temos um número expressivo 
de trabalhadores que, em virtude do 
desaquecimento da economia, vêm 
sendo subutilizados e as empresas 
evitam demitir por dois motivos. O 
primeiro é que se trata de mão de obra 
qualifi cada, que conhece a empresa e 
que, ao menor sinal de reaquecimento, 
já retoma o ritmo de produtividade, 
evitando a perda de tempo com perí-
odos de treinamento e adaptação. O 
segundo é pela responsabilidade social 
da empresa com seus colaboradores. 
Diferente do que muita gente pensa, 
desligar um colaborador é algo sempre 
muito difícil para qualquer empresa. 

Agora RN: O diálogo entre as 
empresas do varejo e comerciá-
rios tem melhorado no RN, já que 
a economia brasileira em crise 
desafi a a ambos, propondo novos 
pactos de convivência?

Marcelo Queiroz: Este diálogo 
sempre foi muito bom, franco, aberto 
e produtivo. Isso não tem muita liga-
ção com crise. Tem, na realidade, com 
o amadurecimento do mercado. Já há 
uma consciência das duas partes de 
que elas não estão em lados opostos. 
Empregadores e empregados são in-
terdependentes, um não existe sem o 
outro. É esta consciência que tem feito 
amadurecer esta relação.

Agora RN:  Como o senhor vê 
a contratação de temporários pa-

ra o comércio neste fi m de ano em 
relação ao ano passado?

Marcelo Queiroz: Há uma esti-
mativa nossa de que repitamos os nú-
meros do ano passado, com cerca de 4 
mil a 4,5 mil, considerando os segmen-
tos de comércio e serviços (aí incluído 
o turismo).

Agora RN:  Temos um novo pre-
sidente da República e um novo 
nome no governo do Estado. O que 
o senhor pedi-
ria a esses diri-
gentes em favor 
do comércio e, 
portanto, para 
os milhares de 
comerciários 
que ganham o 
sustento nessa 
atividade?

M a r c e l o 
Queiroz: Res-
ponsabilidade e 
respeito ao povo 
brasileiro e poti-
guar. Acho que is-
to sintetiza o que 
podemos esperar. 
Eu sempre disse 
que, tanto no pla-
no estadual como 
no Federal, o que esperamos é que os 
governantes devolvam ao Brasil e ao 
RN a grandeza que seu povo merece. 
É isto que trará o ambiente necessário 
para que as empresas cresçam, mante-
nham os empregos que já têm e gerem 
novos e que haja o desenvolvimento 
social e sustentável.

Agora RN: Qual a importân-
cia de itens como transporte e se-
gurança para os comerciários que 
trabalham de segunda a segunda 
e o que as administrações públicas 
precisariam fazer para melhorar 
essa situação no curto prazo?

Marcelo Queiroz: São dois itens 
fundamentais. E ambos passam pela 
retomada do desenvolvimento econô-
mico e pelo reequilíbrio do Estado. No 
caso da segurança, é uma obrigação 

constitucional 
do Poder Públi-
co, mas este só 
pode atendê-la 
estando fi nan-
ceiramente equi-
librado. No caso 
do transporte 
público, ele se in-
sere no contexto 
da regulação que 
o Poder Público 
precisa exercer 
e, também, no 
investimento em 
infraestrutura 
que viabilize, por 
exemplo, corredo-
res mais efi cien-
tes e efi cazes pa-
ra o transporte. 

Agora RN: Os comerciários 
têm uma grande presença no es-
porte com o apoio da Fecomércio. 
Como essa interação – trabalha-
dor/esporte – tem evoluído no RN 
desde que o senhor assumiu a pre-
sidência da Fecomercio?

Marcelo Queiroz: Nós temos 
incentivado a prática de esportes pelos 
comerciários. Investimos na reforma 
e ampliação das nossas academias do 
Sesc, em Natal e em Mossoró, dotan-
do-as de novos equipamentos, mais 
modernos, e, também, de climatização. 
Ampliamos os Jogos dos Comerciários, 
que hoje já reúnem mais de 3.500 
competidores em várias modalidades 
esportivas. Criamos, há quatro anos, 
a Corrida do Comerciário, que reali-
zamos em maio e reúne mais de dois 
mil comerciários pelas ruas de Natal.  
Apostamos no esporte não apenas co-
mo ferramenta de cuidado com a saú-
de mas, também, de interação social.

Agora RN:  O Sesc e o Senac 
são entidades de referência quan-
do se fala em bem-estar e qualifi -
cação de uma categoria profi ssio-
nal. O senhor poderia nos contar 
os benefícios que elas trazem para 
os comerciários do RN?

Marcelo Queiroz: Nos orgulha-
mos do nível de reconhecimento que 
temos com o trabalho realizado por 
meio destas duas instituições em prol 
do comerciário e até mesmo da socie-
dade em geral. Os números nos orgu-
lham.  Mantemos cerca de 5 mil alunos 
nas escolas Sesc, escolas de excelência, 
com mensalidades simbólicas, e que 
oferecem os ensinos Infantil, Fun-
damental e Adulto. Contabilizamos 
cerca de 4 mil alunos benefi ciados com 
cursos gratuitos preparatórios para 
o Enem. Fornecemos 22 milhões de 
refeições e lanches balanceados e com 
preços subsidiados a comerciários e à 
população em geral por ano. Fazemos 
mais de 100 mil atendimentos odonto-
lógicos gratuitos por ano em clínicas de 
Natal, Mossoró, Caicó e Macaíba, além 
de uma unidade móvel que percorre 
municípios. Por ano, em média, aten-
demos cerca de 5 mil mulheres bene-
fi ciadas com exames de mamografi a, 
ultrassonografi a, preventivos e orien-
tações de saúde com a nossa Unidade 
Móvel Sesc Saúde Mulher. Realizamos 
cerca de 30 mil matrículas por ano nos 
mais de 350 cursos do Senac, sendo 
cerca de 12 mil gratuitas, ampliando 
as possibilidades de acesso de pessoas 
carentes ao mercado de trabalho. É 
um trabalho de suporte social que nos 
deixa muito orgulhosos e que, feliz-
mente, tem amplo reconhecimento. 

“Empregadores e empregados não estão 
em lados opostos, são interdependentes”

“Empregadores e 
empregados são 
interdependentes, um 
não existe sem o outro. É 
esta consciência que tem 
feito amadurecer esta 
relação.
Marcelo Queiroz
Presdente da Fecomércio

José Aldenir / Agora RN
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POSTO DOS ARRECIFES LTDA-EPP 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DOS ARRECIFES LTDA - EPP, CNPJ: 13.846.778/0001-68 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
com prazo de validade até 23/10/2024 em favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor 
de Combustíveis Líquidos para automotores, localizado na Avenida Dos Arrecifes, 1030 CEP: 59.585-000 no 
município de São Miguel do Gostoso/RN. 

ABINOAM PRAXEDES MARQUES
TITULAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Observatório Social do Brasil - Natal com sede na Rua Vereador Orlando Garcia, nº 
143, sala 01, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59056-010, através do seu Conselho Administrativo, 
devidamente representado por seu Presidente Sr. Cleber Pinheiro Costa, CONVOCA através do 
presente edital, todos os membros, para Assembléia Geral Ordinária que será realizada na sede 
da Auditório do NEPSA II, localizado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Campus Universitário,  Lagoa Nova, CEP 59078-970 às 16:00 
horas, do dia 30 de novembro de 2018, com a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas para o exercício de 2017
2. Eleição do novo Vice-Presidente para Assuntos Administrativos-Financeiros
3. Eleição para novo membro para o Conselho Fiscal
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 16:00 hrs, com a presença da 

maioria dos associados e, em segunda convocação as 16:30 hrs, do dia 30/11/2018.
Natal/RN, 29 de outubro de 2018.

Observatório Social do Brasil – Natal -    Cleber Pinheiro Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 074/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTO HOSPITA-

LAR PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
ATENDENDO AS PROPOSTAS Nº. 11303.093000/1160-03, 11303.093000/1160-01, 11303.093000/1160-10, 
11303.093000/1170-01, 11303.093000/1140-01, 11303.093000/1150-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RECURSO 
DE EMENDA PARLAMENTAR.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANALISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a analise e julga-

mento da impugnação apresentada pela empresa PROMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA 
LTDA – CNPJ Nº. 07.552.997/0001-31 do Item 07 do Anexo I do edital. Considerando analise e julgamento da 
impugnação pela Secretaria Municipal de Saúde, fi ca decidido pelo conhecimento e provimento da impugnação da 
empresa PROMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA – CNPJ Nº. 07.552.997/0001-31. 
Diante do exposto fi ca decidido pela  alteração do Anexo I do edital e a reabertura dos prazos do processo em 
comento. A sessão pública fi ca reaprazada para o dia 13/11/2018 às 08h45min, na sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na se-
de do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
29/10/2018. Pregoeiro/PMM.

Objeto: Execução de rede de abastecimento de água para o conjunto Flores 1, no município de 
Jaçanã/RN.

Foi considerada vencedora da licitação a empresa HL ENGENHARIA LTDA. Prazo recursal na forma 
da Lei.

A Comissão
Natal/RN, 29 de outubro de 2018

 

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PL Nº 0171/2018 –TOMADA DE PREÇOS

A v i s o
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
análise e julgamento das propostas de preços, decidiu por desclassificar as empresas PRM 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e PLANO A SERVIÇOS – EIRELI, e por classificar as 
demais empresas de acordo com o quadro abaixo:

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR R$ 
1º Lugar HL ENGENHARIA LTDA  R$ 431.176,14 
2º Lugar CANTEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 452.469,79 
3° Lugar CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA  R$ 501.990,00 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

LOTEAMENTO CANTO DO JACU LTDA, CNPJ nº 28.652.371/0001-77, torna público que 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Prévia, para um Loteamento, localizado no Sítio Cedro, S/N, Zona de Extensão 
Urbana, Martins/RN.

LOTEAMENTO CANTO DO JACU LTDA 
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (lo)

JD de Medeiros Brito, CNPJ 22.215.447\0001-10, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável  e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, a Licença 
de Operação-LO, do Caminhão Tanque Placa NNV 3650\RN . A Empresa está localizada  na Rua 
Silvino Bezerra 194, Anexo-A, Centro, em Acari RN.

Jaelson de Medeiros Brito
Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ELAINE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ 28.791.742/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação – LRO para um Serviço de Lavagem para Veículos (LAVA JATO), 
localizado na Av. Rio Branco, N 455 - Centro -Jardim de Piranhas/RN. CEP: 59.324.000

Elaine Cristina Lopes de Oliveira 
Proprietária

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 lote, Processo Licitatório Nº. 078/2018, com o 
objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIETAS VISANDO ATENDER OS PACIENTES 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES NO MUNICIPIO DE MACAÍBA. A sessão 
pública dar-se-á no dia 14/11/2018 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, 29/10/2018. Pregoeiro/PMM.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO–RN, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n° 
021/2018 e comunica que a sessão de abertura será às 09:30 horas do dia 14 de novembro de 
2018, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UM (01) VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. 
Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181.

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 021/2018

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

ANTONIO MARCOS CATARINA
São Miguel do Gostoso/RN, RN, 29 de outubro de 2018
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

Editorial Bom Dia Cidade
(Alex Medeiros – Jener Tinoco)

O Brasil elegeu domingo, 28 de outubro, o seu trigésimo oi-
tavo presidente da República. O deputado federal e ex-capitão 
do Exército, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito com os votos de 
57.796.972 eleitores, com um percentual de 55,13% dos votos vá-
lidos. Sua vitória é, em todos os aspectos, um fenômeno na histó-
ria do processo eleitoral brasileiro. Porque nada, nada mesmo em 
se falando de estrutura material e condições pessoais, indicavam 
no começo da campanha que Bolsonaro fosse provocar em toda a 
nação a onda de simpatizantes, seguidores, admiradores e eleito-
res que avançou pelas ruas e pelas redes sociais como um tsuna-
mi que não respeita obstáculos, por maiores que eles sejam. Ele 
venceu a eleição nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, 
perdendo apenas no Nordeste.

As análises em toda a imprensa nacional repetem como um 
bordão que esta foi a eleição mais atípica da nossa República. 
Mais é preciso destacar e enumerar aqui os principais elemen-
tos que levaram pela primeira vez um candidato a presidente 
ser eleito sem sair de casa. Ou seja, aquilo que sempre foi uma 
mera ilustração para exemplifi car o impossível – quantas vezes 
dizemos que fulano tem tantos votos que se elege sem sair de 
casa – se materializou numa realidade que surpreendeu a todos, 
estabelecendo um quadro eleitoral onde a maioria dos cidadãos 
se moveram emocionalmente não por um partido, nem por uma 
bandeira, ou mesmo uma grande liderança carregada de credibi-
lidade e carisma sufi cientes para remendar um tecido social que 
andava dividido em trapos de ilusão.

O fenômeno Bolsonaro foi um enorme mosaico de emoções e 
perspectivas que foi se montando com as peças de um inconsciente 
coletivo que fervilhava de angústias diárias, e que só esperava um 
gatilho para fazê-lo explodir. Enquanto as legendas de esquerda, 
quase todas na órbita ideológica do PT, priorizavam pautas iden-
titárias e produziam discursos e retóricas para grupos específi cos, 
Bolsonaro e seu minúsculo PSL tocavam nas feridas cotidianas da 
sociedade brasileira. No ambiente de pânico social com a violência 
urbana, ele pregou o direito ao porte de arma do cidadão de bem, já 
que os bandidos monopolizavam o uso. Enquanto o PT amplifi cava 
as vozes de cantoras e atrizes na defesa do feminismo, o capitão 
bradava para as donas de casa que desejava vê-las tranquilas com 
a volta dos seus fi lhos após as aulas da faculdade.

Sem tempo de TV no horário gratuito, sem dinheiro do fundo 
partidário, sem um partido com diretórios pelo país e sem apoio 
de grandes celebridades, além de não ter simpatias de quase ne-
nhum veículo de imprensa, Jair Bolsonaro se agarrou nas redes 
sociais e ao dar volume aos seguidores, logo estes se tornaram 
também eleitores. Em pouco tempo, tinha números no Facebook, 
Twitter e Youtube equivalentes aos de grandes astros do show 
bizz, superando o maior líder popular da esquerda nacional, Luiz 
Inácio Lula da Silva. A adesão popular tomou dimensões jamais 
vistas, espalhou-se pelo território nacional com um sentido quase 
religioso, adultos, jovens e até crianças envolvidos na produção e 
proliferação de material de divulgação da sua imagem e das suas 
ideias. A grosso modo, talvez nesses poucos meses a camisa de 
Bolsonaro vendeu mais do que a de Che Guevara em uma déca-
da. Entrou na campanha como “violento”, foi esfaqueado; como 
machista, elegeu dezenas de mulheres e fez as duas mais votadas 
da história; como racista, fez de um amigo negro o deputado mais 
votado da história do Rio; foi taxado de antidemocrático, quando o 
partido de Haddad é que prega controle da mídia e do Judiciário.

Vai demorar ainda para que a sociologia e os analistas polí-
ticos expliquem direito o que foi a onda Bolsonaro no Brasil pós 
mensalão e petrolão. Sabemos que foi algo muito além do fato da 
existência do sentimento antiPT. A nova realidade do país é que o 
povo elegeu um candidato que pregou o resgate de valores morais, 
o respeito à família brasileira, a proteção à infância hoje exposta 
a atos escatológicos e libidinosos, o combate rígido e sem compai-
xão ao crime, os limites do Estado na vida econômica, a geração de 
empregos. Poucos minutos após ser eleito, falou à nação com três 
livros na mesa: a Constituição, a Bíblia e a biografi a do Duque de 
Caxias. Um para ser o grande guia da sua missão, outro para ser 
referência de reconstrução pessoal, e o terceiro como exemplo de 
patriotismo a ser seguido. Enquanto Haddad dirigia a palavra aos 
eleitores que votaram nele, Bolsonaro dizia que a partir de janeiro 
será presidente de todos os brasileiros. Nas democracias é assim: 
há ganhadores e derrotados, só até acabar a eleição. A tolerância 
é essencial para alimentar o processo político. Assim sempre diz a 
esquerda que se jacta democrática. Intolerantes são os outros.

Para Bolsonaro, as urnas do domingo, 28 de outubro, gera-
ram a celebração de um país pela liberdade. Quem não leu as 
urnas, vai perder o trem da história sem sequer ter visto o destino 
da viagem.
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Depois de ser a primeira brasi-
leira a ser premiada no Latin Ame-
rican Music Awards, já que venceu 
na categoria Melhor Videoclipe por 
Medicina, Anitta continua nos Es-
tados Unidos, mais precisamente 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Deixe as diferenças de lado e dê uma mãozinha 
a um parente mais velho. Seu carisma está em 
alta -- explore isso a seu favor no trabalho. Será 
fácil conquistar o coração de quem deseja.

Sua atenção está no trabalho, ainda mais se 
achar que tem chance de conquistar promoção. 
Deve se divertir na companhia da turma. Use 
seu charme para manter a paz no romance.

Hoje, será mais fácil convencer os colegas ou 
clientes a adotarem o seu ponto de vista. A 
companhia dos familiares será bem-vinda. Ex-
amor pode reaparecer de repente.

Sua habilidade de conversar será notada por 
todos. Você fará o possível para causar uma boa 
impressão na vida profi ssional. Pode surgir uma 
boa novidade no amor.

Antes de se envolver em um novo negócio, 
preste atenção ao seu sexto sentido. A boa 
notícia é que o dinheiro deve entrar. Se você está 
só, olhe mais ao seu redor.

Talvez seja preciso ter uma cautela extra com 
seu dinheiro, pois há risco de gastar mais do que 
pode. Vai sobrar disposição para sair da rotina. A 
atração física vai agitar a paquera.

Reserve um tempo para curtir seus passatempos 
preferidos e aliviar a tensão. Pode encontrar 
novas maneiras de ganhar um dinheiro extra. No 
amor, você e seu bem podem se divertir juntos.

Valorize as pessoas que são importantes para 
você. Trabalho em parceria está em destaque. A 
saúde só tem a ganhar se fi zer mudanças em seu 
hábitos. Boas energias em paquera à distância.

Siga seus instintos, mas lembre-se de não se estressar 
à toa, especialmente no trabalho. Disposição renovada 
à noite. Vida a dois promete muita animação: vocês 
vão se entender às mil maravilhas.

Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós 
e poderá alcançar um resultado melhor do que 
esperava. Deixe a solidão de lado na vida pessoal. 
Se está só, vai sonhar com compromisso.

A diplomacia e o charme serão seus maiores 
trunfos para conseguir o que deseja, seja na vida 
profi ssional ou pessoal. A relação amorosa pode 
se tornar mais séria.

 O trabalho deve correr com tranquilidade e 
poderá até contar com conselhos dos amigos. 
Bom dia para rever hábitos que podem infl uenciar 
a saúde. Forte união forte com seu amor.

Dulce ateia fogo ao dinheiro de Laureta. Laureta procura Rosa, que tenta manipular a cafetina. Remy confronta 
Dulce, que expulsa o rapaz de sua casa. Rosa afi rma a Beto e Valentim que Remy está vivo. Roberval reafi rma 
seu amor por Cacau. Roberval tem alta do hospital. Maura propõe viver com Selma e Ionan ao mesmo tempo. 

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)

Solange se desespera ao saber que Emiliano Freitas também participará do fi lme. Alain discute a história de Julia 
com a produção do fi lme. Isabel destrata Marcelo. Mariane fi nge ser amiga de Cris. Priscila conhece Flor. Cris fala 
para Margot sobre o estranho comportamento da guardiã da casa de Julia. 

ESPELHO DA VIDA

Waleska não consegue contar a Samuca sobre a gravidez. Agustina se desespera ao descobrir que suas 
fi lhas fugiram por causa da separação dos pais. Vanda sugere a Paulina que Mariacarla auxilie Cecílio no 
processo contra Dom Sabino. Barão e Emílio se enfrentam.

O TEMPO NÃO PARA

De maiô, Anitta curte passeio
de barco e mostra boa forma

EM MIAMI
Grosby Group / Divulgação

Anitta mostra boa forma em Miami

Cantora ganhou um dos 
prêmios do Latin American 
Awards na última semana
e descansa nos EUA

em Miami, para relaxar.
No fi nal de semana, a cantora 

curtiu a folga para renovar o bron-
ze durante um passeio de iate com 
a amiga, Isabela Grutman. Nas 
imagens, deu para perceber que a 
cantora, mesmo em meio à rotina 
de muito trabalho, vem conseguin-
do manter a boa forma.

Para o momento de lazer, Anit-
ta escolheu um maiô da marca 
Fendi, que custa R$ 1,6 mil, sem 
falar nos óculos escuros de R$ 1,4 
mil. 

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

381567249
457982136
692341758
849713562
276458913
135296874
763825491
524139687
9186743256000653
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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).
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1º LEILÃO: 06/11/2018  - 10:50h       -        2º LEILÃO: 08/11/2018  - 10:50h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

www.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Fernanda de Mello Franco,
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 

 Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
Presencial e Online o imóvel a 

seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 

IMÓVEL
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 

:  Uma fração ideal de 0,000902546 em relação ao terreno, onde será edificado o 
apartamento 208, do Bloco 18, localizado no 1º pavimento tipo elevado, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Residen-
cial Jangadas e Caravelas”, situado à Futura Rua Projetada, nº 50, esquina com a Avenida Adeodato José dos Reis, no bairro de Nova 
Parnamirim, em Parnamirim/RN, composto de sala, circulação, cozinha/serviço, BWC social e dois dormitórios; possuindo uma área real de 
62,7501m², sendo 43,26m² de área privativa, 12,00m² de área de uso comum de divisão não proporcional (garagem) e 7,4901m² de área de 
uso comum de divisão proporcional; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta nº 319 (livre), localizada no pavimento térreo 
geral. Conforme Averbação 5 – Construção, consta que foi construído o Apartamento nº 208, do Bloco 18, localizado no 1º Pavimento Tipo 
Elevado, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Jangadas e Caravelas”, situado à Futura Rua Projetada, nº 
50, esquina com a Avenida Adeodato José dos Reis, no bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim/RN, construção de blocos de alvenaria 
estrutural, laje plana, piso cerâmico, revestimento cerâmico de piso a teto para BWC’s apenas no box e em até 1,50m para remanescentes, 
esquadrias das janelas em alumínio e vidro e as portas em madeira, composto de sala, circulação, dois quartos, BWC, cozinha com área de 
serviço; possuindo uma área real privativa de 43,26m², área real de uso comum de 8,0178m², área real de vaga de garagem de 12,00m², 
área real total de 63,2778m², e fração ideal de 0,000935588 em relação ao terreno próprio, designado por Área Remembrada, originando 
serviço; possuindo uma área real privativa de 43,26m², área real de uso comum de 8,0178m², área real de vaga de garagem de 12,00m², 
área real total de 63,2778m², e fração ideal de 0,000935588 em relação ao terreno próprio, designado por Área Remembrada, originando 
serviço; possuindo uma área real privativa de 43,26m², área real de uso comum de 8,0178m², área real de vaga de garagem de 12,00m², 

do remembramento das áreas 03 e 04, integrantes do desmembramento da área remembrada, originada do remembramento da área rema-
nescente, e áreas I, II, e III; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta nº 319 (livre), localizada no pavimento térreo geral. 
Imóvel objeto da Matrícula nº 56.394 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES
Imóvel objeto da Matrícula nº 56.394 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação 

DATA DOS LEILÕES
Imóvel objeto da Matrícula nº 56.394 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação 

: 1º Leilão: dia 06/11/2018, 
às 10:50 horas, e 2º Leilão dia 08/11/2018, às 10:50 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): JOEDSON DA ROCHA SILVA, brasileiro, técnico de matérias, 
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

 DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

 DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

 DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): JOEDSON DA ROCHA SILVA, brasileiro, técnico de matérias, 
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

: JOEDSON DA ROCHA SILVA, brasileiro, técnico de matérias, 

SILVA, brasileira, telefonista, nascida em 14/02/1977, CPF: 037.418.274-44, CI: 002.446.437 SEDS/RN em 01/11/2005, casados 
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 15/09/2003; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Cândido Martins dos 
Santos, nº 200, Bloco A2, Apto. 202 – Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN - CEP: 59141-730. CREDOR FIDUCIÁRIO
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 15/09/2003; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Cândido Martins dos 

CREDOR FIDUCIÁRIO
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 15/09/2003; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Cândido Martins dos 

: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no  No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no 
valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em che-
que ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação 
dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: R$ 188.447,30 (cento oitenta oito 1º leilão: R$ 188.447,30 (cento oitenta oito 
mil, quatrocentos quarenta sete reais, trinta centavos) 2ºmil, quatrocentos quarenta sete reais, trinta centavos) 2º leilão: R$ 133.057,32 (cento trinta três mil, cinquenta sete reais, leilão: R$ 133.057,32 (cento trinta três mil, cinquenta sete reais, 
trinta dois centavos),trinta dois centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1ºparágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRACOMISSÃO DA LEILOEIRA

 calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, 
COMISSÃO DA LEILOEIRA

 calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º
COMISSÃO DA LEILOEIRA

parágrafos 1ºparágrafos 1º
COMISSÃO DA LEILOEIRA

parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
COMISSÃO DA LEILOEIRA

, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
: Caberá ao arrematante, o pagamento da 

comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, 
inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE:
comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, 

DO LEILÃO ONLINE:
comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, 

 O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das 
datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de 
identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que pode-
rá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 

: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo 
único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad cor-
pus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a 
exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, ca-
racterísticas, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosa-
mente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, 
taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas 
e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivaçãoapós a data da efetivação da arrematação são 
de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloei-
ra, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-li-
ne, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio 
de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, 
bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arre-
pendimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, enca-
minhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (31)3360-
4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br.  Belo Horizonte/MG, 22/10//2018.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

 Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

Processo: 0845403-03.2016.8.20.5001 
Exequente: EXEQUENTE: EAB INCORPORACOES S/A 
Executado: EXECUTADO: F & E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154), processo nº 
0845403-03.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: EAB INCORPORACOES S/A contra 
EXECUTADO: F & E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME , sendo determinada a 
CITAÇÃO de F & E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 21.528.700/0001-
23 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 448.318,93 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e noventa e três centavos), acres-
cido de custas e honorários advocatícios fi xados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida em 
execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% (dez por cento) 
do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, fi cando ADVERTIDA de que a opo-
sição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial 
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o 
pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será 
nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, SILVANA CLAUDIA GADE-
LHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi.

Natal, 4 de outubro de 2018.
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes

Juíza de Direito
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No dia dedicado ao 
fi siculturismo, Chicão 
dá uma verdadeira 
aula de bom senso
Segundo ele, receita para conciliar estudo
e treinamento forte é atividade física intensa
e dieta apropriada, além de muita motivação
e força de vontade

Gleison Vasconcelos da Silva. 
Pelo nome, ninguém conhece. Ago-
ra, experimente pelo apelido: Chi-
cão. Pronto, as portas se abrem. 
São anos de disciplina física, exer-
cícios específi cos voltados para 
cada grupo muscular, estimulados 
por suplementos cientifi camente 
criados para construir um todo 
harmônico – corpo e mente sau-
dáveis, num resultado conhecido 
simplesmente como beleza. 

No dia do fi siculturismo, co-
memorado nesta terça-feira, 30, e 
criado para homenagear o atleta 
dedicado à arte do físico perfeito ou 
bem perto disso, a história de Chi-
cão mostra que é preciso cuidado. 

“Fisiculturismo não é levantar 
peso, nem se entupir de drogas 
para apressar o desenvolvimento, 
nem ter gordura de menos por-
que precisamos dela para viver. 
É simplesmente ter disciplina e 
consciência de que é preciso traba-
lhar dentro dos limites do corpo”, 
ensina o empresário e professor.

Hoje com 40, ele descobriu o 
fi siculturismo dentro de uma aca-
demia aos 12 anos.

Aos 16, ele  já tomava conta 
profi ssionalmente de academias, 
onde estudava para passar nas 
provas do Fundamental, Ensino 
Médio e, mais tarde, na Univer-
sidade, onde cursou Educação 
Física. Trabalhava, treinava, estu-
dava, não necessariamente nessa 
ordem.

Adepto do bodybuilding, como 
a própria tradução indica, um tra-

balho de construção de um novo 
corpo — nesse caso, muito mais 
forte e defi nido –, Chicão ralou 
duro para conseguir tudo que tem 
hoje. E aí surgia o problema:

COMO CONCILIAR ESTUDO 
E TREINAMENTO FORTE? 

A receita ele mesmo dá: ativi-
dade física intensa e dieta apro-
priada, além de muita motivação 
e força de vontade. Ainda assim, 
muitas pessoas fi cam tão obceca-
das  em  mudanças do corpo que 
acabam se descuidando de um 
ponto muito importante: a saúde.

“Não adianta nada se o corpo 
não receber uns nutrientes e o des-
canso que ele precisa para funcio-
nar bem”, lembra o professor, que 
divide o tempo entre uma agenda 
lotada de clientes para os quais 
atua como personal training e sua 
loja de suplementos instalada nu-
ma das maiores e mais conceitua-
das academia de Natal. 

“O prazer do fi siculturismo 
bem-feito é muito maior do que 
qualquer vaidade pode proporcio-
nar, pois faz com que o praticante 
se sinta em harmonia consigo mes-
mo”, lembra Chicão com seus 1,76 
m de altura e 93 Kg.

“Engana-se quem acha que o 
corpo bem-feito dispensa gordura, 
sono e hábitos saudáveis”, lembra 
Chicão, um inimigo do imedia-
tismo e das drogas que cobram o 
preço alto demais por benefícios 
rápidos e totalmente prejudiciais 
ao organismo.  
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