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Ações trabalhistas 
despencam 45% no 
RN após a reforma
Segundo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos últimos 12 meses,
foram abertos quase 19,8 mil processos judiciais, ante 36 mil do período anterior.

CONSEQUÊNCIA 08
GESTÃO 04

Álvaro Dias afirma 
que é hora de descer 
do palanque e focar 
na administração
Prefeito de Natal nega desavença 
com Carlos Eduardo Alves, diz que 
vai procurar governadora eleita 
Fátima Bezerra e anuncia obras e 
investimentos para a cidade.

José Aldenir / Agora RN

GASTO PÚBLICO 04

Aumento para ministros do STF 
terá impacto de R$ 25 mi no RN
Reajuste aprovado no Senado provoca o chamado “efeito-
cascata”, que se dá quando o teto no funcionalismo público 
federal do Poder Judiciário é elevado.

NATAL
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

ESPORTE 16

Federação de Futebol anuncia 
novidades para Estadual de 2019
Presidente da entidade, José Vanildo informou que edição
do campeonato no ano que vem terá mudanças. Ele também 
apresentou a nova bola oficial do torneio (foto).

w w w . a g o r a r n . c o m . b r

Redução de crimes
no RN divide opiniões
Para Secretaria, diminuição foi motivada por operações 
especiais. Especialista diz que bandidos deram trégua.

SEGURANÇA 11

Entre janeiro e outubro, houve queda de 15,99% no número de crimes violentos

José Aldenir / Agora RN

NATAL EM NATAL 08

PRAIA 09

Decoração natalina 
será instalada na 2ª 
quinzena de novembro

Prefeitura faz estudo 
ambiental para obra de 
engordamento na orla

Adereços vão custar R$ 4,4 milhões 
aos cofres públicos. Valor é menor do 
que o que foi gasto no Natal do ano 
passado. Árvores, porém, só serão 
acesas no mês que vem.

Secretaria de Obras Públicas e 
Infraestrutura espera finalizar em até 
30 dias o processo de análise para 
começar obra que vai conter erosão em 
Ponta Negra, na zona Sul.
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Ação inédita

Eleito senador da República com mais de 700 mil votos nas eleições 
deste ano, o capitão da Polícia Militar Styvenson Valentim (Rede) 
anunciou uma medida inédita no Rio Grande do Norte. Ele abriu 

um processo seletivo para contratar oito assessores de diferentes áreas 
para compor o seu mandato de senador em Brasília. As vagas são para 
profissionais de Direito (duas), Administração (uma), Saúde (uma), 
Economia (uma), Tecnologia da Informação (uma) e Comunicação 
Social (uma). Os interessados devem enviar seus currículos entre até 
quarta-feira para o e-mail assessoria.caprn@hotmail.com. No início de 
dezembro (3 a 5) haverá entrevista com selecionados, que conhecerão o 
resultado no dia 14.

>> Meritocracia. “Essa é uma 
iniciativa pioneira em nosso 
Estado. O que eu quero com 
isso é valorizar as pessoas que 
moram e conhecem os problemas 
do nosso Estado, as angústias e 
necessidades do povo potiguar”, disse 
Styvenson. “Toda a nossa equipe 
está sendo formada com base nos 
preceitos da meritocracia, ou seja, 
pela competência profissional”, 
completou.

>> Boa notícia. A comitiva que 
representou o Rio Grande do Norte 
na World Travel Market Londres, na 
Inglaterra, um dos mais importantes 
eventos de turismo do mundo, voltou 
ao Estado com notícias alvissareiras. 
Como resultado de um pré-acordo 
firmado com agências europeias, 
o governo estadual deverá receber 
nos próximos dias proposta para a 
instalação de dois voos comerciais, 
saindo de Natal com direção a 
Estocolmo, na Suécia, e Oslo, na 
Noruega.

>> Negociação. A proposta 
da companhia Tui consiste 
na instalação dos voos – o que 
movimentaria algo em torno de 
R$ 30 milhões –, em troca de uma 
contrapartida mínima do Estado. Os 
recursos dessa contrapartida viriam 
do programa Governo Cidadão, que 
financia projetos com recursos do 
acordo de empréstimo do Estado com 
o Banco Mundial.

>> Voo. Outra novidade resultante 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Eles fizeram um 
trabalho fantástico”

Vice-presidente eleito, Hamilton 
Mourão, sobre atual diretoria 
da Petrobras - no governo do 

presidente Michel Temer

>> De volta. À frente da 
Secretaria Municipal de 
Governo desde maio, o vereador 
Kleber Fernandes (PDT, 
foto), em comum acordo com o 
prefeito Álvaro Dias, resolveu 
deixar a pasta e reassumir seu 
mandato na Câmara Municipal. 
Ele será substituído por Paulo 
César Medeiros de Oliveira 
Júnior, que já foi secretário de 
Administração dos governos do 
Rio Grande do Norte e do Rio de 
Janeiro.

da participação do Estado na WTM 
Londres foi uma parceria da Tui 
França com a Gol Linhas Aéreas/Air 
France, para uma frequência de voos 
interligando Paris a Natal entre os 
meses de janeiro a outubro de 2019. 
“A Tui comprou 16 assentos deste 
voo para trazer o turista francês a 
Natal neste período de dez meses, 
entre janeiro e outubro. Será outro 
mercado que nos abrirá as portas no 
próximo ano”, relata o secretário de 
Turismo do RN, Manuel Gaspar.

>> Arrastão. O presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL) prometeu 
um intenso combate à corrupção 
durante seu governo com o juiz 
federal Sérgio Moro à frente do 
Ministério da Justiça. “Moro vai 
pegar vocês, corruptos. Antes ele 
pescava de varinha, agora vai ser 
com rede arrastão de 500 metros”, 
afirmou durante transmissão ao vivo 
realizada em sua conta no Facebook. 
Ele também disse que Moro terá 
carta branca para trabalhar.

>> Bom conselho. A governadora 
eleita, Fátima Bezerra (PT), se 
reuniu com o staff da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado para um primeiro diálogo 
sobre os rumos da segurança 
pública no futuro Governo. A 
petista solicitou aos comandantes 
da PM e Corpo de Bombeiros, 
coronéis Osmar Oliveira e Josenildo 
Acioli, que formalizem grupos de 
acompanhamento para dialogarem 
com a transição do futuro governo.

José Aldenir / Agora RN

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 reflexão 
sobre problemas dos mais variados segmentos 
da sociedade.

>> Infarto. A Justiça decretou o 
sequestro e a indisponibilidade de 
bens de propriedade dos envolvidos 
no esquema desvendado pela 
Operação Infarto. Com isso, mais de 
R$ 2,7 milhões, referentes à soma 
entre o pretenso ressarcimento 
integral do dano com o valor 
máximo da multa aplicável deverão 
ficar à disposição da Justiça para 
ressarcimento ao dano supostamente 
causado aos cofres públicos.

>> Desvio. A Operação Infarto 
foi deflagrada para descortinar 
esquema delituoso no âmbito da 
Prefeitura e Câmara Municipal de 
Santana do Matos, entre os anos 
de 2013 e 2016, por meio do qual 
servidores e agentes públicos teriam 
se associado a empresas para desviar 
recursos públicos através do aluguel 
de carros.

>> Nada disso. O senador Garibaldi 
Alves Filho, presidente do diretório 
estadual do MDB, negou à coluna 
que o ex-ministro Henrique Eduardo 
Alves tenha pedido desfiliação 
da legenda, como foi ventilado na 
sexta-feira. Por meio da assessoria, 
Garibaldi afirmou que – a princípio – 
Henrique permanecerá na legenda.

>> Em casa. Henrique está 
cumprindo medida cautelar de 
recolhimento domiciliar, por 
determinação do juiz Eduardo 
Guimarães, da 14ª Vara Federal, 
no âmbito da Operação Manus. 
A investigação apura se o ex-
ministro teria cobrado propina 
de empreiteiras envolvidas na 
construção da Arena das Dunas, em 
troca de vantagens indevidas.

>> Quase livre. O emedebista foi 
preso preventivamente em junho 
do ano passado. Durante quase 
um ano, Henrique ficou detido na 
Academia de PM, em Natal, por 
força de dois mandados. Em maio, 
contudo, o desembargador Ney Bello, 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, de Brasília, deu liberdade ao 
ex-ministro. Henrique, entretanto, 
cumpre recolhimento domiciliar por 
força da decisão do juiz do RN.
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Alta nos salários dos ministros do STF 
causará impacto de R$ 25,8 mi no RN

CONSEQUÊNCIA

José Aldenir / Agora RN

É o chamado “efeito-cascata”, que pega logo os desembargadores, cujos salários correspondem
a 90% da remuneração dos ministros, seguido pelos juízes e outros membros do Poder Judiciário

Estudo técnico das consultorias 
de Orçamento do Congresso Nacio-
nal – o que inclui o Senado da Re-
pública e a Câmara dos Deputados 
– apontam um impacto nas contas 
públicas de todo o País oscilando de 
R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões, com o 
reajuste de 16,38% dado aos onze 
ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e mais à Procuradoria 
Geral da República (PGR). No Rio 
Grande do Norte, as estimativas 
iniciais dão conta de um aumento de 
R$ 25,8 milhões por ano.

O reajuste aprovado no Senado 
provoca o chamado “efeito-cascata”, 
que se dá quando o teto no funciona-
lismo público federal do Poder Judi-
ciário é elevado – como foi desta vez, 
saindo de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 
mil. O mesmo procedimento deverá 
acontecer em outros órgãos federais, 
como Ministério Público Federal, e 
nas esferas estaduais, envolvendo 
desembargadores, procuradores, 
juízes, promotores e defensores 

públicos, entre outros. Para ser 
concretizado, o aumento precisa ser 
sancionado pelo presidente Michel 
Temer.

Quem trabalha nos tribunais 
de justiça dos 26 Estados terá um 
aumento imediato. Os desembar-
gadores, por exemplo, têm salários 

equivalentes a 90% da remuneração 
de um ministro do STF. No caso do 
Ministério Público Estadual e do 
Tribunal de Contas do Estado, pro-
jetos de lei precisam ser enviados 
para serem aprovados na Assem-
bleia Legislativa. A questão é que 
historicamente esses projetos foram 

aprovados sem maiores problemas, 
o que acaba abrindo a porta para o 
aumento em outras áreas do poder 
público, incluindo os poderes Legis-
lativo e Executivo.

Caso o aumento seja sancionado 
pelo presidente Michel Temer, lo-
go de imediato – no Estado do Rio 
Grande do Norte – os desembarga-
dores, cujos salários são de R$ 30,4 
mil, passarão a receber R$ 35,4 mil. 
O Tribunal de Justiça do Estado 
tem 247 servidores, que, juntos, 
passariam a gerar uma despesa de 
R$ 97,5 milhões. Sem o aumento, 
seriam pagos – somente em salários 
– a cifra R$ 83,8 milhões, ou seja, 
esse reajuste vai proporcionar uma 
despesa de R$ 13,7 milhões no Tri-
bunal de Justiça do Estado.

No Ministério Público Estadual, 
cujos gastos com salários estão com 
previsão para R$ 69,8 milhões a 211 
funcionários, o valor passará para 
R$ 81,2 milhões, ou seja, R$ 11,4 
milhões a mais.  l

Tribunal de Justiça tem 247 servidores, que passariam a custar R$ 97,5 milhões

GESTÃO

Álvaro nega rixa com Carlos Eduardo e 
anuncia ações na zona Norte de Natal

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
anunciou que seu foco agora está vol-
tado para a área de infraestrutura, 
que as eleições acabaram e os palan-
ques devem ser desmontados. Ele 
aproveitou para informar que ini-
ciou, na última sexta-feira, 9, obras 
em 300 ruas na zona Norte, com 
drenagem e pavimentação. “Em um 
segundo momento, vamos construir 
creches e quadras poliesportivas”, 
afirmou o prefeito, em entrevista à 
95 FM antes do final de semana.

Álvaro Dias enfatizou outra boa 
notícia, desta vez, vinda de Brasília. 
Uma emenda em conjunto da banca-
da federal garantiu R$ 20 milhões 
para obras na praia da Redinha 
também na zona Norte. Para ele, a 
finalidade é transformar a Redinha 
em outro polo turístico de Natal.

A Redinha é – segundo o prefeito 
-  a obra dos seus sonhos. Ele deixou 

claro que pretende revitalizar toda 
a praia, reformar o mercado público 
e construir uma área para a venda 
de artesanatos. “Estamos fazendo o 
máximo que podemos. A limitação 

financeira não nos permite cami-
nhar mais rápido. Mesmo assim, 
conseguimos pagar em dia todos os 
funcionários da prefeitura, a limpe-
za pública também está em dia e a 
máquina administrativa está bem 
organizada”, detalhou Dias.

Com o fim das eleições, o prefeito 
explicou que o momento agora é de 
descer dos palanques. Ele disse que 
vai procurar a governadora eleita, 
Fátima Bezerra (PT), para fazer o 
máximo de parcerias. Em relação 
ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, 
Álvaro Dias disse que ele é seu ami-
go há mais de 30 anos.

Segundo ele, se houve alguma 
divergência com Alves, ela já foi su-
perada; e disse que não elegeu seu 
filho Adjuto Dias para a Assembleia 
Legislativa porque não quis usar a 
máquina pública, e não por ter sido 
atrapalhado por Carlos Eduardo. l

Prefeito foca em sua administração

SEGUNDOS
EM QUINZE

Aldo Medeiros unifica três 
movimentos de oposição
A chapa de oposição “Atitude OAB” 
está em ritmo intenso de campanha. 
Após o lançamento da Chapa 30, na 
sede do América Futebol Clube há 
dois dias, o grupo de 81 advogados 
liderado por Aldo Medeiros 
consolidou-se na disputa com três 
grupos que se uniram: a oposição 
tradicional, jovens advogados do 
movimento “A ordem é renovar” e 
uma dissidência da atual chapa de 
situação pelos conselheiros federais 
Paulo Eduardo e Sérgio Freire. A 
eleição na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), seccional RN, 
acontece no dia 28 de novembro.

Chapa 30 / Divulgação
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FESTA DA 
BRICOLAGEM

Os melhores
preços do ano.
Venha aproveitar.

Até 20/11

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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www.leroymerlin.com.br

 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para 
verificar demais condições. Ofertas válidas de 12/11 até 20/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

R$ 19,99 
 cada  

PRATELEIRA COM  
SUPORTE EMBUTIDO
Mod. Criar, 60cmx20cmx1,5cm, em 
madeira MDP, na cor branca. Zamar.
CÓDIGO: 89061861 R$ 249,90 

 cada  
CLIMATIZADOR DE AR
Mod. Smart, 3,5 litros, frio,  
na cor branca, 220V. Elgin.
CÓDIGO: 89939591

R$ 29,90 
 kit  

KIT ACESSÓRIOS DE PAREDE 5 PEÇAS
Mod. Varese, em ABS, fixação por parafuso,  
no acabamento cromado. Aquaplás.
CÓDIGO: 89790456

R$ 154,90 
 cada  

ESPREGUIÇADEIRA RESINA
Mod. Pitangui, 180cmx54cmx30cm, na cor branca. Antares.
Peso: 10,13kg 
Com 3 posições. 
CÓDIGO: 87984162

R$ 599,90 
 cada  

COMPRESSOR DE AR  
AIRPLUS ADVENTURE
Mod. MSI 7.6/22, 220V. Schulz.
CÓDIGO: 89163795

R$ 39,90 
 cada  

NICHO QUADRADO
Mod. Cube, 31cmx31cmx20cm,  
na cor branca. Spaceo.
A partir de 3 unidades   R$ 29,90 cada 
Acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89702494

R$ 24,90 
 cada  

CAPACHO SISAL
30cmx60cm, na cor bege. 
CÓDIGO: 89400024
A partir de 2 unidades   R$ 19,90 cada 
CÓDIGO: 89400024

suporta até 90kg

Exclusividade  
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permite a troca  
de temperatura

com mais facilidade

R$ 999,90 
 cada  

TOLDO RETRÁTIL 
290cmx200cm, em poliéster, diversas cores. Hoggan.
CÓDIGO: 89560674-89560681-89560800

R$ 29,90 
 cada  

PERSIANA HORIZONTAL PVC BLOCK 
60cmx80cm, diversas cores. Topflex. 
CÓDIGO: 89475295-89475554-89475785

R$ 89,90 
 cada  

CHUVEIRO ELÉTRICO
Mod. Óptima, 8 temperaturas,  
no acabamento branco, 220V. Hydra.
Não necessita de cano.
CÓDIGO: 89445503
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jornalistaflaviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Mais para o clube dos sessentões 
que dos cinquentões, participo de al-
guns debates - nunca antes ocorridos, 
nos meus tempos de colegial, científico 
e universitário, que era como chamáva-
mos nos saudosos anos 70/80 e 90.

Naqueles tempos os pais educavam 
ancorados em valores, exigindo respei-
to, cumprimento dos horários, a benção 
solicitada e a missa a ser frequentada, 

com contestações pequenas e mais de 
ordem de chateação, que de rebeldia 
propriamente dita, uma vez que preferí-
amos paquerar, que rezar, juntando as 
duas coisas para poder conciliar interes-
ses, e com os pais não polemizar.

Os pais sabiam, naquele tempo, que 
nas escolas aprendíamos as disciplinas 
normais, além de Organização Social 
e Política do Brasil, que nos mostrava 
o funcionamento da estrutura governa-
mental e as atribuições dos poderes da 
República, não cabendo ao professor 

Professores politizados

falar sobre seu posicionamento político 
e tampouco criticar formas de governo.

Naquele tempo os pais geralmente 
davam razão à gestão do colégio e aos 
professores, quando íamos para a di-
retoria por pequenos deslizes, levando 
uma bronca danada e avisos para que 
não repetíssemos as travessuras.

Com o tempo os professores come-
çaram a ganhar menos, a profissão foi 
sendo escanteada, a valorização dimi-
nuída, e aquilo que era uma reverência e 
uma referência, foi ficando na memória, 
com professores passando dificuldades 
e entrando mais na seara sindical, que 
no gozo do prestígio profissional.

A entrada dos mestres no mundo 
das reivindicações, emprestou a catego-
ria um rancor com os ditos governantes, 
que terminou resvalando para o que 
a esquerda intitula como a escória do 

mundo, os ricos, os empresários, os 
bem nascidos etc.

O tempo passou mais ainda e a si-
tuação dos professores agravou, com 
baixos salários, salas de aula deterio-
radas, escolas depredadas, principal-
mente na seara pública, inserindo os 
professores definitivamente no campo 
político, o que terminou contaminando 
a transmissão de ensinamentos, com 
nítida agregação da ira com as con-
dições presentes, numa desesperada 
busca de tornar os alunos, seus alia-
dos, neste SOS Educação.

Isso acontece até inconscientemen-
te, mas acontece. Quando então o Brasil 
se divide em correntes partidárias, a coi-
sa corre para esse lado e os professores 
tomaram partido.

É preciso separar as coisas.

Atuação da Apex Brasil 
em Cuba é um mistério

A agência de promoção de exportações Apex Brasil se revela 
uma dessas caixas pretas que precisam ser abertas. Há dez 
anos gasta dinheiro mantendo seu escritório em Havana, 

único em toda a América Central, e se recusa a responder 
indagações sobre o papel do chefe da sua representação cubana, 
Hipólito Gaspar, que ocupa a boquinha por indicação do ex-
presidente e presidiário Lula. Apesar da presença da Apex, houve 
queda de quase 40% no comércio entre os dois países. 

>> Tudo em casa
A Apex Brasil é presidida pelo 
diplomata Roberto Jaguaribe, que, 
dizem funcionários, é tão simpático 
a Lula quanto seu funcionário em 
Havana.

>> Desempenho pífio
A Apex tem resultados pífios. As 
exportações do Brasil para Cuba 
caíram de R$2,05 bilhões, em 2012, 
para R$ 1,3 bilhão em 2017.

>> Lorota custa caro
A exportação de produtos 
manufaturados brasileiros 
desabaram 47% desde a abertura 
do escritório da Apex em Cuba.

>> Olha para que serve
Em 2015, a revista Veja revelou 
que Hipólito Gaspar “abriu as 
portas” de Cuba ao enroladíssimo 
sobrinho de Lula, Taiguara 
Rodrigues.

>> Trocando as bolas
Nos dias que antecederam o AI-5, 
em 13 de dezembro de 1968, o clima 
era agitado nos círculos militares. 
O deputado Márcio Moreira Alves 
ocupava o centro das atenções 
porque poderia ser julgado pelos 
militares por declarações contrárias 
ao regime. Dessa forma, o nome 
do parlamentar foi parar nas 
manchetes de um jornal, mas erraram de personagem. “Márcio Moreira Alves 
inaugura pista de pouso”, dizia o periódico. Trocaram o Márcio. A notícia se 
referia ao ministro da Aeronáutica, Márcio de Souza Melo.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Houve uma 

trama brutal para 
tentar derrubar o 

governo”
Michel Temer, em entrevista ao 
programa Bastidores do Poder, 

da Rádio Bandeirantes

>> Índia no Meio Ambiente
Tenente do Exército, Silvia 
Waiãpi foi a primeira indígena 
a integrar as Forças Armadas. 
Agora está cotadíssima para ser 
a primeira indígena a ser nomea-
da ministra. Do Meio Ambiente. 
Ou presidente do Ibama.

>> Retrocesso, não
Produtores da economia criativa, 
setor que avançou muito nas úl-
timas décadas, e representa hoje 
mais de 5% do PIB brasileiro, 
estão apreensivos com o futuro 
da Cultura. Concordam com a 
fusão a outros ministérios, mas 
acham que juntar com Educação 
seria retrocesso.

>> Álvaro Dias se articula 
para presidir o Senado
Senador e ex-candidato do 
Podemos à Presidência da 
República em outubro, Álvaro 
Dias (PR) se articula para 
presidir o Senado a partir de 
2019. Apesar de derrotado na 
disputa presidencial, ele tem 
mais quatro anos de mandato 
como senador. Será difícil. 
Partido de maior bancada 
sempre reivindica a indicação 
do presidente. O senador eleito 
Flávio Bolsonaro admitiu 
que o PSL apoie o MDB, mas 
depende do candidato.

>> Mulher na presidência
O MDB foi reduzido à metade 
no Senado, mas ainda tem com 
a maior bancada. A senadora 
Simone Tebet (MT) é candida-
ta à presidência.

>> No início do ano
A escolha do novo comando do 
Congresso será realizada em 
fevereiro, e a posse será no 
início da 56ª Legislatura, que 
acaba em 2023.

>> Aposta na popularidade
Além de Bolsonaro, somente 
Álvaro Dias topou encarar o 
PT, na campanha de 2018. E 
foi o senador mais bem votado 
do País em 2014.

>> Bola com o Supremo 
Tribunal Federal
O presidente Michel Temer 
lembrou ontem no programa 
Bastidores do Poder, da Rádio 
Bandeirantes, que tem 15 dias 
para sancionar (“ou não”) o 
aumento da Justiça. E que, 
antes, o Supremo Tribunal 
Federal “terá de resolver” o 
auxílio-moradia, regalia isenta 
de imposto de renda.

M
arcos Corrêa/PR
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RN registra queda de 45% no 
número de ações trabalhistas

UM ANO DA REFORMA

José Aldenir / Agora RN

Desde que a reforma entrou em vigor, segundo dados do Tribunal Regional 
do Trabalho, foram abertos 19.769 processos no Rio Grande do Norte

O primeiro ano da reforma tra-
balhista resultou em uma queda de 
45% no número de novos processos 
no Rio Grande do Norte, segundo 
levantamento do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21º Região (TRT-21). 

Desde que a reforma entrou em 
vigor, entre o dia 1° de novembro de 
2017 até o último 31 de outubro des-
te ano, foram abertos 19.769 proces-
sos trabalhistas no Estado. Nos 12 
meses anteriores à vigência da nova 
lei, o volume de ações foi de 36.026.

Segundo o levantamento sobre 
o primeiro ano da nova legislação, 
apenas 3 das 25 varas de primeira 
instância do TRT da 21ª Região 
apresentaram aumento no número 
de processos – duas em Natal e outra 
em Currais Novos.

A 2ª Vara do de Macau apresen-
tou uma redução de 55% na quanti-
dade de processos. Foi a que contabi-
lizou o maior decréscimo em todo o 
Rio Grande do Norte, saindo de 2,9 
mil ações em 2017 para os 979 novos 
casos do fim de outubro deste ano.

O declínio no volume de ações 
também se registrou na segunda 
instância na Justiça do Trabalho 

potiguar. A redução total foi de 9,3%. 
Em 2018, foram registrados 9.663 
casos registrados, enquanto que no 
ano passado foram 10.643 casos. 

De acordo com o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), a redu-
ção se deve ao estabelecimento de 
relações mais harmônicas entre 
empregados e empregadores. 

Contudo, na avaliação da As-
sociação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anama-

tra), o declínio no número de novos 
casos ocorre em razão da insegu-
rança jurídica criada pela nova lei 
trabalhista, que restringe o acesso 
gratuito do trabalhador à Justiça.

Em todo o Brasil, segundo a Co-
ordenadoria de Estatística do TST, 
entre janeiro e setembro de 2017, 
as varas do trabalho receberam 
2.013.241 reclamações trabalhistas. 
No mesmo período de 2018, o número 
caiu para 1.287.208 reclamações. l

Mais de 90% das varas de trabalho do RN registraram queda nas ações

NATAL EM NATAL

Decoração natalina começa a ser 
instalada na 2ª quinzena deste mês

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal iniciará 
a instalação da decoração natalina 
na segunda quinzena deste mês. O 
investimento total para este ano, 
segundo a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur), será de 
R$ 4,4 milhões. O valor é R$ 173 mil 
a menos que o custo de 2017.

O primeiro lote consistirá na ilu-
minação e decoração das principais 
ruas, praças e avenidas do município. 
O segundo acontece na primeira se-
mana de dezembro e inclui o acen-
dimento das três árvores de Natal, 
localizadas em Mirassol (zona Sul) 
e Parque dos Coqueiros e Gramoré 
(zona Norte).

Será instalada a decoração na 
área dos "Três Reis Magos" (viaduto 

de Ponta Negra), prédio da Prefeitu-
ra do Natal e Catedral Metropolita-
na. O investimento ainda contempla-
rá a iluminação na rotatória da Via 
Costeira, no quebra-mar da Redinha 
e na escadaria de Mãe Luiza ou no 
calçadão da avenida Governador Sil-
vio Pedroza, em Areia Preta.

Mais de quatro mil  peças  foram 
reaproveitadas da edição anterior. 
“A decoração e iluminação serão em 
tons de vermelho, verde, amarelo e 
branco. Já as árvores serão ilumi-
nadas com lâmpadas led e ganharão 
adornos com figuras simbólicas da 
cidade, a exemplo da chanana, uma 
flor considerada patrimônio de Na-
tal”, revelou o secretário-adjunto da 
Semsur, Irapuã Nóbrega. l Árvore de Mirassol é ponto tradicional

Em meio àquela fonte 
inesgotável de conteúdo, o 
Youtube, eu estava buscando uma 
fonte de inspiração quando me 
deparei com um vídeo onde nada 
menos do que o famoso bilionário 
da tecnologia, um dos homens 
mais ricos do mundo, o Bill Gates 
fala assim: "todo mundo precisa de 
um treinador/Coach”. 

Fiquei impressionado, 
confesso! Qualquer pessoa falar 
que precisa de mentoria, que 
precisa de treinamento, que precisa 
de Coaching, tudo bem, mas o Bill 
Gates, homem de um sucesso 
como poucos, falar que precisa 
de ajuda. E não foi só ele, o Eric 
Schmidt, ex CEO da Google, 
falou a mesma coisa dizendo que 
recebeu o conselho de contratar 
um treinador. Seguindo a sugestão 
fez uma escolha muito proveitosa, 
assim afirma. Foi aí que entendi 
uma grande lição, uma riqueza 
de valor intangível. Alguns tem a 
capacidade, mesmo vivendo no 
topo de jamais perderem de vista o 
processo que os levaram até lá. 

Nosso tempo é marcado 
por processos de aceleramento 
para que seja possível "chegar 
lá" mais rápido. Não podemos 
confundir acelerar com ir por 
atalhos. Podemos acelerar e 
devemos sempre, muito embora, a 
maturidade vai nos levar a entender 
que os processos de treinamento, 
cursos, capacitação, aprendizado, 
mentoria são os únicos caminhos 
seguros que nos garante o real 
crescimento. Chegar aos níveis 
mais elevador de liderança, gestão 
e comando, sem passar pelo 
caminho chamado treinamento, 
ou seja, aprender com outros, 
desculpe, essa maneira de pensar 
não produz o triunfo. Se até ele, o 
Bill Gates falou que todo mundo 
precisa de um treinador, de um 
mentor, de um coach, quem sou eu 
para não treinar incansavelmente 
todos os dias do ano. Se eu 
aprender o que não sei, terei o que 
não tenho, como diz com tanta 
sabedoria, o Dr. Paulo Vieira. Minha 
escolha é treinar, e a sua?

*Cristiano Seta é coaching formado 
pela Federação Brasileira de 
Coaching Integral Sistêmico (Febracis)

CRISTIANO 
SETA

cristianoseta@hotmail.com

Se ele sim, por 
que eu não?
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Prefeitura inicia estudos ambientais 
para engordamento de Ponta Negra

ORLA

José Aldenir / Agora RN

Obra de aterro hidráulico da principal praia da orla urbana de Natal será iniciada em 2019; 
serviço será feito das proximidades do Morro do Careca e se estenderá até o início da Via Costeira

A Secretaria de Obras Públicas 
e Infraestrutura de Natal (Semov) 
espera finalizar em até 30 dias os 
estudos ambientais para as obras de 
engorda e contenção do processo ero-
sivo da praia de Ponta Negra. Após 
dois anos de espera, o projeto deverá, 
finalmente, sair do papel.

“Esta é fase final para início das 
obras em Ponta Negra. Serão dois 
quilômetros de enrocamento, para 
que possamos realizar a engorda da 
praia”, detalha o secretário de Obras 
de Natal, Tomaz Pereira Neto. A 
previsão é de que as obras sejam ini-
cidas em 2019.

O estudo de impactos ambien-
tais da obra também antecede um 
serviço de adequação da rede pluvial 
de parte da orla de Ponta Negra. “Já 

realizamos uma parte do enroca-
mento, mas havia a necessidade de 

aumentar outros dois quilômetros 
do serviço, pois havia o risco de, com 

a ocorrência de chuvas, o material 
descer até a praia”, detalha.

Para as obras de engordamento, 
cujo nome técnico é aterro hidráu-
lico, serão utilizados 1,2 milhão de 
metros cúbicos de areia. O serviço 
consiste na aplicação de material 
sobre faixa de água para aumentar 
a margem de areia. 

Segundo ele, as obras de engor-
damento seguem das proximidades 
do Morro do Careca até o Hotel 
Serhs, no início da Via Costeira. As 
ações são necessárias para a prote-
ção da orla de Ponta Negra. A região 
sofre, ao longo da última década, com 
processos erosivos e a destruição do 
calçadão. O projeto de recuperação 
foi anunciado em 2016. A obra prevê 
gastos de mais de R$ 56 milhões. l

Obra do engordamento da praia de Ponta Negra são planejadas desde 2016
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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 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

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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica - TAESA, CNPJ 07.859.971/0011-02, 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 nº 2015-093170/
TEC/RLO-0872 para a Linha de Transmissão de Energia Elétrica 230KV Santa Cruz – 
Paraiso Açú II, com extensão de 135km, localizada na Rodovia BR 226, KM 110, Zona 
Rural, no município de Santa Cruz, RN. Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ESTRELA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ: 30.536.529/0001-95, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a concessão da Licença de Operação nº 2015-090751/TEC/LO-0220, com validade até 26/03/2023, para 
um posto revendedor de combustíveis, localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, S/N, Bairro Monsenhor 
Américo. CEP: 59.613-690. Mossoró/RN.

GABRIELLE ALCANTARA MARTINS
RESPONSÁVEL LEGAL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

F. VIANA DA CAMARA, CNPJ 21.619.951/0001-13, 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 uma 
Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na Rua da Liberdade n° 03 – Santa Isabel – Jucurutu 
(RN) – 59.330-000.

Fabiana Viana da Camara 
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Construtora Galvão Marinho Ltda, localizada na Rua Dr.Nizario Gurgel, nº2022, Tirol,  Natal/RN,  CNPJ n° 
12.647.038/0001-30,  torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA,  a Licença Simplificada (LS) referente ao Loteamento Guilhermina Galvão, 
composto por 329 Lotes, localizado nas Margens da RN-288, Área de Expansão Urbana, Acari/RN.

Waldemi Marinho Dos Santos
Diretor / Presidente

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A LN INDUSTRIA E REFINAÇÃO DE SAL LTDA, CNPJ 11.309.104/0001-07, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação (LRO) para um empreendimento 
do tipo Moagem e Empacotamento de Sal, localizada na Rua João da Escóssia, Nova Betânia, 
Mossoró-RN.

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

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 trami-
ta nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 
0816631-30.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTDA contra EXECUTADO: MARCIO SACRAMENTO PENHA, sendo determinada a 
CITAÇÃO de MARCIO SACRAMENTO PENHA, inscrito no CPF nº 026.181.224-61, para que: 1) 
no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 3.394,12(três mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e doze centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados 
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 ultrapassa-
do o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de 
seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será 
considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhe-
cendo 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, 
MARISE LEITE DE SOUZA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi.

Natal, 8 de outubro de 2018.

 Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes
 Juíza de Direito

Pregoeiro Oficial
ANTONIO MARCOS CATARINA

São Miguel do Gostoso/RN, 09 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N° 024/2018

 

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°. 
024/2018 e comunica que a sessão de abertura será às 09:30 horas do dia 26 de novembro de 
2018, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto: AQUISIÇÃO 
FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO.  Maiores informações pelo fone 0**84-3263-
4181.
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Sesed credita a operações redução
de homicídios; especialista discorda

CRIMINALIDADE

José Aldenir / Agora RN

Secretária de Segurança Pública do RN, Sheila Freitas afirma que iniciativas como o Ronda Integrada 
contribuíram para a redação dos crimes. Já Ivênio Hermes, do Obvio, diz que bandidagem deu trégua

A Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análises Criminais 
(Coine/AC) da Secretaria Estadual 
da Segurança Pública e da Defesa 
Social (Sesed) divulgou, recentemen-
te, a estatística de crimes violentos 
letais intencionais (CVLI) entre ja-
neiro e outubro deste ano. Segundo 
o relatório, houve redução de 15,99% 
em comparação ao mesmo período 
de 2017 no Rio Grande do Norte.

Para a titular da Sesed, Sheila 
Freitas, a queda nos casos de homi-
cídio e latrocínio no RN se deu após 
o incremento de operações especiais 
da polícia em áreas de maior inci-
dência criminal. “Tivemos o Ronda 
Integrada, Madrugada Cidadã e 
Natal Mais Segura. Todas essas 
operações de caráter preventivo sur-
tiram a diminuição de homicídios e 

assaltos no Estado”, destacou.
O coordenador de pesquisa do 

Observatório da Violência Letal 

Intencional do Rio Grande do Nor-
te (Obvio), Ivênio Hermes, afirma, 
contudo, que, desde o início da atual 

gestão até o momento, não houve de-
créscimo da violência. Ao contrário 
disso, ele observa um crescimento de 
28%, entre 2015 e 2017.

Para o especialista em seguran-
ça pública, a redução de 15,99% se 
deu por dois motivos: a trégua entre 
as facções criminosas pela disputa 
territorial no RN e a presença de 
uma força-tarefa em municípios na 
Grande Natal, onde a mortandade 
estava excessiva. “Não vejo que te-
nha mudado efetivamente a política 
pública de enfrentamento ao crime. 
Não está certo o Estado puxar para 
si essa mudança. Não ocorreu, por 
exemplo, um aumento no efetivo 
policial e investimentos maciços no 
setor de inteligência policial. Para 
mim, o RN continua perdendo para 
o crime”, disse Ivênio. l

No comparativo com 2017, houve redução de 15,99% em crimes até outubro
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““O sono é sagrado 
e alimenta de 

horizontes o 
tempo acordado 

de viver”

(Beto Guedes)

>> Eterna Bardot. Já 
disponível na plataforma de 
streaming Oldflix (oldflix.
com.br) o filme de 1958 “Ao 
Cair da Noite”, estrelado 
pela diva Brigitte Bardot 
e dirigido por seu então 
marido Roger Vadim. 
Foi produzido logo depois 
do filme que fez Bardot 
estremecer o mundo, “E 
Deus Criou a Mulher”, de 
1957. Ela interpreta Úrsula 
num romance cheio de 
suspense e um crime por 
desvendar.

O sucesso e a tragédia de Tattoo

Quem viveu os anos 1970, cha-
mados muitas vezes de a década da 
fantasia, alimentou num seriado de 
TV de 1978 seus próprios sonhos de 
aventuras nas fantasias dos perso-
nagens que desembarcavam na Ilha 
da Fantasia, gerenciada pelo proto-
colar Sr. Roarke, interpretado por 
Ricardo Montalbán.

Inesquecível ficou a cena inicial 
com o pequeno ator Hervé Villechai-
ze, na pele de Tattoo, o dileto auxiliar 
do anfitrião, que subia uma escada 
em espiral e lá no alto de uma gua-
rita gritava “o avião, o avião”. Era 
a chegada dos hóspedes que iriam 
viver na paradisíaca ilha as suas 
fantasias, como a toque de mágica.

O seriado fez sucesso no mundo 
inteiro e até hoje se repete por aí em 
alguns canais fechados e serviços 
de streaming. O papel de Tattoo na 
Ilha da Fantasia fez do ator Hervé 
Villechaize o anão mais famoso do 
mundo. Chegou a ser mais popular 
no Brasil do que o cantor romântico 
Nelson Ned, também anão.

Nascido na França, o diminuto 
ator venceu profissionalmente nos 
EUA, tendo adquirido fama a par-
tir de 1974 quando atuou no filme 
“007 Contra o Homem da Pistola de 
Ouro”, interpretando um terrorista. 
Três anos depois inicia o trabalho na 
famosa série, até ser demitido nos 
anos 80 e cair em depressão.

Hervé praticou suicídio aos 50 
anos, em 1993, com um tiro no peito, 
deixando uma carta de despedida. 
Agora, 25 anos depois da sua morte, 
a HBO lançou um filme sobre sua 
trajetória, intitulado “Meu Jantar 
com Hervé”, com o ator Peter Dinkla-
ge (Tyrion Lannister de Game of 
Thrones), no seu papel.

O filme é baseado num encontro 
de Hervé com o jornalista britânico 
Sacha Gervasi, ocorrido em Los An-
geles dias antes do anão se matar. 
O que era para ser uma reportagem 
acabou se tornando uma biografia 
derramada dramaticamente diante 
dos olhos estarrecidos do então jo-
vem repórter.

Com vinte e poucos anos, Gerva-
si procurou Hervé para uma entre-
vista, que acabou durando três dias 
com longos passeios dentro de uma 
limusine. O ator o recebeu dizendo 
“você já deve ter ouvido merdas so-
bre mim; quer ouvir a história ver-
dadeira, novato?”, e saiu a contar a 
tragédia que foi a sua vida.

A limusine percorre um cenário 
regado a álcool, sexo e armas, onde 
o pequeno ator exibe o delírio do seu 
ostracismo desde a demissão nos 
últimos anos de A Ilha da Fantasia. 
O roteiro é a história de como um 
homem de 122 centímetros atinge o 
alto de Hollywood para depois cair 
no fosso profundo da depressão.

O ator Jamie Dornan, que in-
terpretou o personagem Christian 
Grey no filme 50 Tons de Cinza, faz 
o papel do jornalista Sacha Gervasi, 
hoje com 52 anos e que assina a co-
oprodução do filme junto com o ator 
principal Peter Dinklage, que é um 
pouco maior que Hervé, com 135cm 
e prestes a fazer 50 anos.

Quando vestiu o paletó branco 
de Tattoo, o pequeno francês se tor-
nou o anão mais célebre do planeta, 
mas só até o temperamento agres-
sivo provocar uma revolta por não 
receber o mesmo salário do astro 
Ricardo Montalbán, o que culminou 
na demissão sumária, no começo da 
depressão e num fim trágico.

>> Recado aos poderes. Da 
procuradora Eloisa Guerreiro, 
em seu perfil no Instagram: 
“Os servidores públicos 
do RN merecem respeito! 
TJRN, TCE, MPRN, ALRN 
devolvam ao Estado as sobras 
orçamentárias!”. O leitor deve 
lembrar que há casos em que 
sobram mais de meio bilhão nos 
poderes.

>> MP já sabe. Todo o conteúdo 
sobre a licitação insensata da 
secretaria de comunicação do 
governo estadual, publicado 
aqui, no meu blog do site O 
Galo Informa e repercutido 
na rádio 94 FM, já é de 
conhecimento do Ministério 
Público. Encaminharam tudo 
à assessoria de imprensa da 
instituição.

>> É grave. Eu não quero 
acreditar, mas se torna grave 
um comentário publicado num 
grupo de WhatsApp de que a 
decisão de realizar a licitação 
publicitária foi tomada em 
agosto. Isso leva a suspeitar 
de que há alguém ou empresa 
com a informação privilegiada e 
antecipada em relação ao grosso 
do mercado.

>> Fim do esquema. O futuro 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, prometeu acabar com 
o famigerado cartão de crédito 
corporativo existente no governo 
federal. As tropas de FHC e Lula 
usaram e abusaram do dinheiro 
público disponível à vontade. 
São mais de 5 mil assessores 
com o cartão no bolso.

>> Joesley e Capitu. Na coletiva 
de sexta-feira do delegado da 
PF Mário Veloso, ele deixou 
claro que além dos dois políticos 
mineiros envolvidos no esquema 
de propina da operação Capitu, 
havia um carioca de maior poder. 
Se for de novo Eduardo Cunha, 
vai complicar outra vez a vida da 
turma de Michel Temer.

>> Comissionados. Dos mais 
de 32 mil cargos comissionados 
do Governo Federal, quase 7 
mil não precisam de concurso 
público e podem assumir as 
vagas com apenas uma canetada 
no gabinete de Bolsonaro. Há 
pelo menos umas duas centenas 
desses cargos no RN. Já tem 
gente se mexendo.

Styvenson está começando a 
entender o que é pragmatismo 

político. Leia Maquiavel, capitão! 

(Carlão de Souza)

ONU prevê o fim de 
Miami em 2050, mas nada fala 

sobre o nosso RN.

(João Eliezer Gomes)

Joesley preso. E o Janot? 
Continua solto? Não ousem 
separar a dupla Janoesley.

(Guilherme Fiuza)

PICARDIA NAS REDES
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Cedida

Cedida

Bob Flash

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Simone Silva - Interina
simonesilvarn1@gmail.com

>> Nacional
Repercute em todo o País uma 
nova medida implementada 
do sistema prisional do RN. 
Nas 21 unidades, femininas e 
masculinas, os presos cantam 
o Hino Nacional, pelo menos 
uma vez por semana. Isso 
mesmo, internos provisórios 
e sentenciados aprenderam a 
letra da composição de 1831. O 
objetivo, segundo a Secretaria de 
Justiça e Cidadania, é despertar 
o sentimento patriótico e valores 
morais e éticos. O próximo passo 
é os presos aprenderem a entoar 
o Hino do Rio Grande do Norte, 
coisa que poucos sabem.  

>> De partida
Por falar na Sejuc, é 
praticamente unânime o lamento 
pela provável saída do brasiliense 
Mauro Albuquerque da pasta. 
O policial, que veio ao RN em 
plena crise de janeiro de 2017 e 
retomou Alcaçuz, já está sendo 
cobiçado por outros estados. 
Quem conhecia o sistema 
penitenciário garante que existe o 
antes e o depois de sua passagem. 
Procedimentos, agentes  
valorizados e melhores estruturas 
físicas na unidade foram algumas 
medidas de Albuquerque que, 
além de ótimo operacional, se 
mostrou excelente gestor. Perde o 
Rio Grande do Norte. 

>> Diferentão
Repercutiu a decisão do 
senador eleito Styvenson de 
abrir um processo seletivo para 
contratação de seu staff de 
assessores parlamentares. A 
iniciativa assim publicizada é 
pioneira. São oito vagas a serem 
ocupadas no gabinete de suporte 
em Natal, por profissionais com 
nível superior. Detalhe: é preciso 
se submeter a exame toxicológico 
para concorrer ao cargo.

>> Festa
Dezembro ainda nem chegou, 
mas os convites para as 
confraternizações de fim de 
ano já estão chegando.  Os 
lojistas associados a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Natal  
terão a tradicional festa de 
confraternização na sexta-feira, 
7 de dezembro, no Olimpo 
Recepções, às 20h30. Orquestra 
Metamorfose é que vai animar a 
noite dos empresários.

Em noite de 
autógrafos, a família 
Elali: Sandra, Marina 
e André em torno do 
patriarca escritor 
Sami, que, na obra, 
conta sua trajetória 
pelo Caminho 
de Santiago de 
Compostela

Presidente da 
Câmara Municipal, 
Raniere Barbosa, 
com a comissão 
organizadora dos 
70 anos da Câmara 
Municipal de Natal, 
durante sessão 
solene que encerrou 
as comemorações 
alusivas à data

Fazendo pose à 
beira mar, Kadu 

Severiano 

>> Andar
Tem novidade este ano na 
Caminhada Histórica de Natal, 
que ocorre no próximo dia 17 
de novembro. Na programação, 
um concurso fotográfico e outro 
de música. O primeiro tem 
premiação total de quase 4 mil 
reais; e o outro, com 7 mil reais 
no total. Além disso, ao fim da 
andança, na qual são esperadas 
mais de 5 mil pessoas, haverá 
um show com a cantora Jaina 
Elne. Segundo o idealizador 
da Caminhada, Jarbas Filho, o 
objetivo é transformar o evento 
numa Semana Histórica, em 
2019, com direito até a festival 
gastronômico.

>> Vem aí o DED
Os antenados de plantão estão 
contando os dias para o DED 
Natal 2018, maior evento de 
Comunicação Digital do Norte/
Nordeste, que ocorre nos dias 
24,25 de novembro, no Wish 
Hotel (Via Costeira). Dentre os 
participantes, destaque para 
Juliana Muncinelli (@juzao), do 
Twitter Brasil. Ela vai mostrar 
como é possível aproveitar ao 
máximo o miclobog, de 140 a 280 
caracteres.
O Digital Experience Day é 
uma imersão com os grandes 
profissionais da atualidade, 
nomes reconhecidos e referência 
no mercado digital. Entre os 
cases, Copa do Mundo; Criança 
Esperança e Globo Rural, da 
Rede Globo; e até o cemitério 
mais famoso das redes sociais, o 
Jardim da Ressurreição, dentre 
outros.

>> Sucessão 
Uma verdadeira guerra - mais 
que nas edições passadas - já 
se transformou a eleição para 
seccional RN da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB/RN). 
De um lado, o atual presidente 
Paulo Coutinho; do outro, uma 
oposição dividida entre Magna 
Letícia e Aldo Medeiros. Nos 
bastidores, amplas conversas 
e negociação de apoios e 
até algumas práticas pouco 
ortodoxas, gerando alguns 
desentendimentos. A eleição 
será realizada na Arena das 
Dunas no dia 28 deste mês, 
e aproximadamente 6,8 mil 
advogados estão aptos a votar. 
Aguardemos cartas.

- Uma nova rede de academias deve se instalar em breve em Natal. Referência em 
Brasília, se chama NAD’ARTE, que deve funcionar no mesmo lugar da homônima de uma 
potiguar. 

- O III Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária, ocorrido em São Paulo, contou 
com a participação do potiguar Fabrício Marinho, do Hospital Veterinário de Natal.  

- A recém inaugurada casa noturna Wanted, em Ponta Negra, passa a contar com a 
assessoria  de imprensa do jornalista Ulysses Freire.

- A vereadora Júlia Arruda está grávida de seu primeiro filho, com o publicitário da Criola 
Renato Quaresma. Já se sabe que vem um menino por aí. Parabéns ao casal.

- Kadu Severiano avisa: tem lote novo de ingressos do Réveillon da Praia, que tem 
como atrações Terra Samba, Patusco, Daquele Jeito e DJs. Informações pelo 99963-0099.

CURTAS
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Um ano após ter sido afastado 
do noticiário noturno por causa de 
comentários racistas, William Waa-
ck abriu o jogo sobre sua demissão 
da TV Globo.

Em entrevista para o canal Pin-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Há chance de dar uma virada na carreira, mas 
evite climas tensos com a chefia. Pode ter 
aborrecimento com alguém que mora longe. 
Fase sensual na vida a dois. 

Se está em busca de emprego, boa semana 
para distribuir currículo, fazer contatos e 
entrevistas. Pode ganhar dinheiro com algo 
feito em casa. Cuidado com conflitos.

Estará mais ambiciosa e vai lutar com garra 
pelo que quer. Boa semana para se dedicar 
aos estudos. Pode ganhar uma grana que 
não esperava. Decepção com amigos. 

Se você está apertada com grana, pode 
descobrir um jeito de ganhar dinheiro. No 
trabalho, seja discreta e evite falar dos seus 
planos. Cuidado com romance proibido. 

Pode enfrentar desafios no emprego. Novidades 
na vida social. Fase de sorte em jogos e sorteios. 
Pode se apaixonar à primeira vista. Se já tem um 
amor, tem tudo para oficializar de vez a relação.

Pense muito bem antes de tomar qualquer 
decisão. Explore sua boa lábia para fazer 
acordos e bons negócios. Amigos podem dar 
apoio a seus projetos. Compartilhe seus sonhos.

Assuntos de família vão exigir atenção. Terá 
mais disposição e disciplina para dar conta do 
serviço. Explore seu charme e vai arrasar na 
paquera. A paixão e os desejos vão ferver.

Estará protegida e tudo deve fluir bem no 
trabalho, em casa e com amigos. Pode pintar 
promoção no emprego. Reserve mais tempo 
para descansar. No romance, cuidado.

Assuntos pendentes na Justiça podem passar 
por uma reviravolta inesperada. Ótima fase para 
organizar festas e praticar esportes. Se tem alguma 
dúvida, converse com seu amor. 

Terá mais facilidade para aprender. No 
trabalho, mostre que merece seu lugar ao sol. 
Viagem está favorecida. Sintonia na vida a 
dois. Faça planos com seu amor.

Evite atitudes precipitadas e fofocas no trabalho. 
Altos e baixos com grana. Cuide melhor da sua 
alimentação. Sintonia, alegria e sedução no 
romance. Ciúme de colega pode indicar paixão. 

Ótimas oportunidades de sucesso no trabalho. 
Sorte em concursos. Cuide com carinho do seu 
visual. Sua sensualidade está no auge e vai ser 
fácil conquistar quem deseja. 

Talíssia se emociona com o pedido de casamento de Vinícius, mas pede um tempo para responder. Lia 
percebe o desconforto de Garoto com a história de seu passado. Os amigos de Dandara afirmam que a 
menina está com ciúmes de Marcelo. Flora e Tito conversam com Garoto sobre a relação dele com Lia. 

MALHAÇÃO

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)

Isabel se faz de indignada quando Josi e Mariane sugerem que ela mostre a Cris suas fotos com Alain. 
Alain compra um anel antigo e Cris afirma que a joia era de Gustavo. Pat vai à casa de Marcelo, e Isabel 
tenta ser simpática com a menina.

ESPELHO DA VIDA

Dom Sabino se nega a entregar a filha para Emílio e impede Marocas de se casar. Vanda explica a Dom 
Sabino que eles precisam anular as provas falsas de Emílio para evitar o processo e a corte internacional. 
Dom Sabino expulsa Pedro Parede de sua casa. Marocas procura Samuca e os dois se beijam.

O TEMPO NÃO PARA

Um ano após demissão, Waack 
diz que Globo é “ninho de cobras”

DESABAFO
Zé Paulo Cardeal / TV Globo

Jornalista disse que TV tem “canalhas”

Jornalista foi dispensado 
em 2017 da emissora por 
causa de comentários 
racistas em vídeo

gue-Pongue com Bonf, no YouTube, 
Waack afirmou que não é mais cha-
mado de preconceituoso pelo público 
e que sua antiga emissora é um “ni-
nho de cobras”.

“Qualquer grande empresa é 
[um ninho de cobras]. Como se fala-
va na minha época, lá nos Correios 
e Telégrafos também é assim. Qual-
quer grande empresa tem pessoas 
de extraordinária capacidade e de 
caráter muito bom, e qualquer gran-
de empresa terá também canalhas 
inomináveis”, disse o jornalista. l
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só perna

(?) Regina,
cantora

de "Águas
de Março"

Mistura
de terra e

água

Lei; 
regra

A tecla
"apagar"
das cal-

culadoras

Termi-
nação

verbal do
infinitivo

Relativo
às aves
como a
galinha

De
segunda

(?): usado
(pop.)

Principal
artéria

do corpo

Empresa
brasileira 
de Correios

(sigla)

Sensação
na pele

queimada
pelo Sol

Parte de
um porto

Lúcio
Costa,

arquiteto

Consoan-
tes de
"zero"

Prepo-
sição que

indica
origem

Maior
prêmio do
Cinema 

americano

(?) de
lado:

desprezar 

A camisa
feminina
Prefixo de
"indiferente"

Casa;
residência
Arma de
caçadas

Conjunto
de móveis

Acusar;
delatar

Ladeira
(abrev.)
Dá exis-
tência a 

Vitamina
da banana
Cobrança 
de tributos

Mudar 
(de roupa)
Peças do
castiçal

Mulher
cruel

Sorte; des-
tino (fam.)

Resposta
afirmativa
(?) Felippo,

atriz de
"Os Dez 
Manda-
mentos",

da Record

Se, em
inglês

Conteúdo 
do cofrinho
Oposto de
"aplauso"

50, em
romanos

Organização
como a dos

astecas

(?)-se:
perder a
coragem 

2/if. 3/mão. 4/gera. 6/trocar. 10/mobiliário. 11/civilização.
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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.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

PL Nº 0148/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Engº Marcelo Saldanha Toscano - Diretor Presidente

DECISÃO

JULGAMENTO DE RECURSO

 

Objeto: Execução dos serviços de empresa de topografia para realização de levantamentos 
topográficos planialtimétricos georreferenciados nos municípios atendidos por esta concessionária.

Na qualidade de autoridade superior competente manifesto-me: Visto e relatados os autos da licitação 
modalidade Concorrência Nacional nº 0148/2018, onde a empresa ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E 
PROJETOS EIRELI, interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão Permanente de 
Licitação, que declarou vencedora no certame licitatório supra, a empresa TOPGEO TOPOGRAFIA E 
PROJETOS LTDA. CONSIDERANDO as razões e os fundamentos que foram balizadores do 
julgamento realizado pela CPL, constante no parecer técnico; CONSIDERANDO que cabe à 
Administração zelar pelos princípios que norteiam a Administração Pública; DECIDE, Indeferir o 
recurso interposto pela empresa licitante ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI, e mantendo 
assim a classificação da empresa TOPGEO, por julgar que a mesma atendeu a todos os requisitos do 
edital. Por isso, ratifico a decisão da comissão em declarar vencedora a licitante TOPGEO 
TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA.

Natal/RN, 08 de novembro de 2018

1º OFÍCIO DE NOTAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - COMARCA DE JOÃO CÂMARA

Paulo Roberto Figueiredo de Sousa - Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis e Hipoteca
Maria Heleni Cunha Figueiredo de Sousa - Ivan Evaristo da Silva Substitutos

Rua Ver. Cândido Barbosa, nº 106, Centro - JOÃO CÂMARA - FONE: 3262-3688 - RIO GRANDE DO NORTE 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO -   ((ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS)
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVEN-

TUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJU-
GES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante este 
Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por VICTOR SILVA DE SOUZA, brasileiro, 
solteiro, estudante, residente e domiciliado à Rua Antônio Proença, nº 860-B, Centro – João Câmara-RN, portador da cé-
dula de identidade nº 3.216.773-SSP/RN e do CPF 018.103.534-08 (Processo nº 003/2018) referente a um TERRENO 
URBANO, localizado à Rua José Carrilho, Centro – João Câmara-RN, medindo 158,72m² de superfície, com perímetro 
de 51,67m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice YYYN-P-0001, de coordenadas N 9.387.771,645m e E 
187.897,149m, situado no limite com JOSÉ CEZINHO DA SILVA DIAS, deste, segue com azimute de 113º53’57” e dis-
tância de 15,50m, confrontando neste trecho com JOSÉ CEZINHO DA SILVA DIAS, até o vértice YYYN-P-0002, de coor-
denadas N 9.387.765,365m e E 187.911,320m, deste, segue com azimute de 222º27’24” e distância de 11,15m, confron-
tando neste trecho com JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, até o vértice YYYN-P-0003, de coordenadas N 9.387.757,139m 
e E 187.903,794m, deste, segue com azimute de 286º58’29” e distância de 12,87m, confrontando neste trecho com 
JOSENILSON VARELA PEREIRA, até o vértice YYYN-P-0004, de coordenadas N 9.387.760,896m e E 187.891,484m, 
deste, segue com azimute de 27º47’35” e distância de 12,15m, confrontando neste trecho com RUA JOSÉ CARRILHO, 
até o vértice YYYN-P-0001, de coordenadas N 9.387.771,645m e E 187.897,149m, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir de 
Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 
33º00’, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela 
planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, poden-
do manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.

DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 24 dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino.

___________________________________    
IVAN EVARISTO DA SILVA

Oficial do Registro Geral de Imóveis -  Substituto

PROCESSO Nº 171.414/2017-5

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS SEARH

O Sr. Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos/SEARH, no uso de suas 
atribuições, na forma da Lei. CONVOCA, as Empresas acima citadas vencedoras do Pregão 
Eletrônico 20/2018-CPL/SEARH, a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis a Secretaria de 
Estado da administração e dos Recursos Humanos, bloco nº 08, BR, 101, KM 0, situada no Centro 
Administrativo do Governo Estadual, Setor de Compras Governamentais/Comissão de Registro de 
Preços, no horário de 08:00 as 18:00 (oito as dezoito) horas, para assinar Ata de Registro de Preços 
oriunda do já mencionado Pregão, no ato da assinatura comparecer com as certidões, conforme: a 
Cláusula 9 – DA HABILITAÇÃO, subitens: 9.5 – Regularidade Fiscal e Trabalhista, subitens: 9.5.1; 
9.5.2; 9.5.3; 9.5.4; 9.5.5; 9.5.6; 9.5.7. O não comparecimento do licitante que, convocado para assinar 
a Ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, e ensejará a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas, conforme o § 2º, do Art. 16, do Decreto Estadual nº 21.008, de 12 de janeiro 
de 2009, a contar a partir da publicação desta convocação no Diário Oficial do Estado e jornal de 
ampla circulação.

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

INTERESSADO: MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA (14.280.894/0001-25), MIX 
COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI – ME (26.420.034/0001-29), E GRUPO NILDO SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÃO LTDA-ME (03.284.595/0001-42)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Natal/RN, 09 de novembro de 2018.
MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS

Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa - Secretária de Estado da Educação e da Cultura

MINUTA

Natal/RN, 08 de novembro de 2018

A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONVOCAM OS SERVIDORES RELACIONADOS PARA APRESENTAREM-SE À COMISSÃO 
PERMANENTE DE SINDICÂNCIA - CPS/SEEC, no prazo de quinze dias, contados a partir da 
publicação deste edital, para prestar esclarecimentos acerca do desempenho de suas atividades 
funcionais, sob pena de serem abertos processos administrativos disciplinares, atendendo ao previsto 
no art. 154 e seguintes, do Regime Jurídico Único. O servidor será atendido na sala da Comissão 
Permanente de Sindicância – CPS/SEEC, situado na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, 
Bloco II, Segundo Pavimento, Centro Administrativo, localizado a BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN - 
CEP 59.064-901, no horário de 8h às 17 horas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO/GS

NOME Matrícula  
SERCIMAR BARBOZA DE OLIVEIRA  120513-7  
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FNF apresenta novidades para o 
Campeonato Potiguar de 2019

ESTADUAL

Jocaff Souza / FNF

Em evento na sede da entidade, presidente José Vanildo apresentou tabela 
básica do 1º turno; primeiro clássico ABC x América será em 20 de janeiro

A Federação Norte-rio-granden-
se de Futebol (FNF) apresentou na 
última sexta-feira, 9, as novidades 
para o Campeonato Potiguar 2019. 
Foram expostas a tabela da compe-
tição, a bola oficial do Estadual da 
marca Pênalti (modelo S11 Campo 
Pró) e o regulamento específico do 
torneio. 

Dentre as novidades para o pró-
ximo ano, estão o retorno das finais 
da Copa Cidade do Natal e da Copa 
Rio Grande do Norte, equivalentes 
ao primeiro e segundo turnos, res-
pectivamente. Foi mantida, ainda, a 
obrigatoriedade da presença de seis 
atletas Sub-23 por elenco, como na 
edição anterior do Estadual.

A primeira rodada do primeiro 
turno terá os seguintes jogos: no dia 
9 de janeiro, haverá ABC x Globo, no 
Frasqueirão; Potiguar x Palmeira, 

no Nogueirão; e Assu x Força e Luz, 
no Edgarzão; todos às 20h. No dia 
10, acontece a última rodada, com o 
duelo entre Santa Cruz e América-

-RN, às 20h, com local a definir. O 
primeiro Clássico do ano entre ABC 
e América-RN será disputado no dia 
20, às 16h, no Frasqueirão.   l

Uma das novidades apresentadas por José Vanildo foi a bola oficial do torneio

PERMANÊNCIA

Cria das bases, Vinícius 
renova contrato com o 
ABC até o fim de 2020

A diretoria do ABC confirmou, 
na última semana, a renovação 
contratual com o zagueiro Vinícius, 
cria das bases do clube alvinegro. 
O atleta assinou novo vínculo até o 
final de 2020.

A prorrogação do contrato do 
zagueiro com o clube por mais duas 
temporadas faz parte da política 
de valorização dos jovens valores 
formados nas bases do Alvinegro.

Além dele, o clube já havia 
renovado com o zagueiro Henrique, 
que também terminou a temporada 
como titular, e anunciado a 
contratação de Maurício, que estava 
no Salgueiro/PE. l

Andrei Torres / ABC FC

Vinícius encerrou ano como titular


