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Metade dos presos potiguares
não tem condenação na Justiça
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, unidades prisionais do RN registram uma população carcerária
de 7.357 pessoas privadas da liberdade. Isso significa uma taxa de 211,78 presos para grupo de 100 mil pessoas
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bendo à Justiça Eleitoral cancelar 
as demais filiações existentes.

PAPA JERIMUM
O deputado 

estadual Vivaldo 
Costa, hoje no 
PSD, acertou 
com o presidente 
regional do PSDB, deputado Eze-
quiel Ferreira, que seu grupo vai 
reforçar o caldo dos tucanos em 
Caicó. Vivaldo já teria conversado 
com os vereadores e o médico 
Judas Tadeu, de quem quer fazer 
candidato à prefeitura da maior 
cidade do Seridó. O atual prefeito, 
Batata, assinou a ficha do MDB. 
O ex-prefeito Roberto Germano, 
que em 2016 perdeu a reeleição 
para Babata, ainda permanece 
filiado ao MDB observando a 
cena.
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O Ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo 
Salles, deveria pedir 

o boné e buscar uma outra 
ocupação.

Avolumam-se as provas, 
não mais evidências, de que o 
governo federal negligenciou 
na tarefa urgente de combater 
as manchas de óleo no 
Nordeste.

Segundo o jornal O Globo, 
o Ministério do Meio Ambiente, 
comandado por Salles, já 
tinha em mãos um manual 
para implementar o Plano 
Nacional de Contingência para 
Incidentes de Poluição por 
Óleo em Águas sob Jurisdição 

Nacional, o PNC.
Só que cometeu uma série de 

violações nos processos listados 
no documento ao reagir (ou não 
reagir) ao derramamento.

 O Globo procurou dois 
técnicos ambientais atuantes 
na elaboração do plano, mas 
eles se negaram a comentar a 
violação do manual, temendo 
retaliação. Disseram também 
não ter recebido versão final do 
volume.

O ex-ministro do Meio 
Ambiente Carlos Minc, que 
deu início ao processo de 
elaboração do PNC em 2010, 
disse ao jornal que Salles 
infringiu pelo menos 13 dos 

23 artigos do decreto que 
instituíram o plano em 2013.

Como consequência 
catastrófica, alguns órgãos 
e equipes especializadas não 
foram mobilizadas a tempo, e a 
investigação sobre a amplitude 
do desastre foi comprometida, 
bem como a limpeza.

Ao invés disso, um 
ministro do Meio Ambiente 

militante entrou em cena, 
envergonhando o País ao se 
digladiar com ambientalistas, 
cometendo a leviandade até de 
sugerir que eles estariam por 
trás dos vazamentos.

Tamanha inépcia teria 
como justificativa o tal viés 
ideológico que anestesia o 
governo?

Seria, porventura, o tal 
manual confeccionado em 2013 
um estratagema do comunismo 
internacional para prejudicar 
a administração federal?

Fosse assim, a Revolução 
Russa de 1917 (comunista), 
depois de matar a família do 
deposto czar, o que realmente 

fez, deveria ter destruído todos 
os palácios e monumentos 
remanescentes.

A história mostra que, em 
vez disso, Stalin (comunista) 
preferiu executar todos os seus 
fiéis aliados, numa obstinada 
carnificina que durou décadas, 
alcançando até os antigos 
aliados no exterior, como 
Trotsky, morto a golpes de 
picareta no México.

É claro que não se pode 
levar os exemplos históricos 
ao pé da letra, embora o 
processo de limpeza atual 
da política brasileira não se 
repita onde deveria: nas costas 
nordestinas.
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Ricardo Salles, saia

NOME DO PDT
Coube ao 

ex-prefeito de 
Natal Carlos 
Eduardo Alves 
prestigiar a 
convenção do seu PDT em 
Ceará-Mirim, que terá Marcí-
lio Dantas como candidato a 
prefeito na eleição suplementar. 
O comerciante Evilásio Lima 
será o vice da chapa, que conta 
com o apoio do vereador Marcílio 
Júnior (PSB), filho do candidato. 
A convenção foi no plenário da 
Câmara Municipal, com poucos 
adeptos. Carlos Eduardo não 
postou fotos em sua rede social.   

DEBANDADA
Os três verea-

dores que repre-
sentam o PSD 
em Ceará-Mirim 
na Câmara Municipal vão 
apoiar agora o nome do prefeito 
interino Ronaldo Venâncio (PV), 
na eleição suplementar que 
acontece no dia 1º de dezembro. 
Os vereadores Carlão Ramalho, 
Arnaldo de Muriú e Carina Frei-
tas não vão acompanhar o PSD 
e a terceira candidatura de Júlio 
César (foto) no município, por 
discordarem da forma de fazer 
política do dirigente do partido. 
O anuncio foi feito no fim de 
semana, no dia da convenção do 
PSD que decidiu pela terceira 
candidatura de Júlio César.

O deputado estadual Nélter Queiroz (MDB) segue firme na defe-
sa de sua proposta que estende a todos os servidores públicos 
do Estado o aumento de 16,38% proposto pela governadora 

Fátima Bezerra para os procuradores do Estado. Ele observa que 
os procuradores podem até fazer jus ao aumento, mas ressalta que 
a categoria já ganha mais de R$ 30 mil e que não dá para deixar o 
restante do funcionalismo de fora da benesse. “Dessa minha emenda 
não abro mão. Quem quiser votar contra que vote. Estou no meu 
oitavo mandato e sempre vou manter minha coerência”, diz. Por fim, 
em resposta à coluna - que, na semana passada, registrou que Nélter 
apoiou Robinson no fim do governo -, o deputado escreveu: “Quem 
apoiou e elegeu Robinson foi Fátima Bezerra”.
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NOTAS & INFORMES

FILIA
Já estão disponíveis no Portal 

do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) as informações atualizadas 
sobre os filiados a partidos políti-
cos em todo Rio Grande do Norte. 
O prazo para as legendas entre-
garem as informações venceu no 
dia 14 de outubro. A próxima lista 
será em abril de 2020, última 
antes do pleito.

DUPLA FILIAÇÃO
Aliás, o novo Filia incorporou 

várias melhorias tecnológicas, 
como a atualização automática 
em caso de transferência de 
domicílio eleitoral e o cancela-
mento automático de filiação 
em caso de óbito ou de cassação 
de direitos políticos. Em caso de 
dupla filiação partidária, sempre 
prevalecerá a mais recente, ca-

José Aldenir / Agora RN

NO ALVO
A promoto-

ra de Justiça 
de Pedro 
Velho, Fernan-
da Lacerda 
de Miranda 
Arenhart, já está observando o 
caso da nomeação do novo chefe 
de gabinete da prefeita Dejerlane 
Macedo (foto). Antônio Lisboa 
Gameleira, o nomeado, foi de-
nunciado pelo Ministério Público 
Estadual por supostos atos ilícitos 
cometidos na época em que ele 
era secretário de Administração 
de Extremoz, na gestão do ex-pre-
feito Klauss Rego. Além de ter 
seus bens sequestrados e bloquea-
dos, Antônio Lisboa Gameleira foi 
denunciado por crimes de fraude 
em licitação, peculato, corrupção 
ativa e passiva e lavagem de 
dinheiro.

PROEDI
Depois dos prefeitos, que 

foram à Assembleia Legislativa 
na última quinta-feira, 24, para 
protestar contra o Proedi, agora 
será um grupo de industriais 
ligados à Fiern que vai defender 
o programa. Os empresários vão 
mostrar aos deputados o “outro 
lado” do projeto. Eles defendem a 
manutenção das regras atuais. 

PSDB MULHER
O PSDB Mulher do Rio 

Grande do Norte reuniu na sexta-

-feira, 25, prefeitas, vice-prefeitas, 
presidentes de câmaras munici-
pais, vereadoras, pré-candidatas, 
militantes e simpatizantes do 
partido para debater formas 
de fortalecimento da presença 
feminina nas eleições. O evento foi 
realizado no auditório da Assem-
bleia Legislativa e contou com a 
presença da presidente nacional 
do PSDB Mulher, a ex-governa-
dora do Rio Grande do Sul Yeda 
Crusius, que também ministra do 
Planejamento no governo Itamar 
Franco e deputada federal.

MÉRITO
Por 

proposição 
do deputado 
Gustavo Car-
valho (PSDB), 
no próximo 
dia 9 de novembro, a Assembleia 
Legislativa vai promover uma 
sessão solene em homenagem ao 
secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Eco-
nomia, Rogério Marinho (foto). O 
evento que vai acontecer às 10h30.

PESQUISA
Mais uma pesquisa de inten-

ções de voto para a Prefeitura do 
Natal foi divulgada no final de 
semana, desta vez pelo Instituto 
de Pesquisas e Consultoria. Na 
espontânea, o prefeito Álvaro Dias 
aparece com 6,9%, mais que o tri-
plo de Natália Bonavides (2,11%).

Facebook / Reprodução
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O prefeito interino de Ceará-
-Mirim, Ronaldo Venâncio, repro-
duz uma prática que resultou, no 
ano passado, na cassação do então 
prefeito de Galinhos, Fábio Rodri-
gues. É o que denuncia o ex-vere-
ador Neto Coutinho, que defende 
a impugnação da candidatura de 
Venâncio nas eleições municipais 
suplementares de Ceará-Mirim – 
marcadas para o próximo dia 1º de 
dezembro.

A prática, relata Neto, consiste 
na utilização da máquina pública 
para fins eleitorais. O ex-vereador 
afirma que, desde que assumiu 
interinamente a prefeitura – em 
setembro –, Venâncio já nomeou 
mais de 700 servidores para car-
gos comissionados, o que tem de-
sequilibrado a disputa eleitoral 
na cidade.

Em troca de votos, segundo o 
ex-vereador, apoiadores têm sido 
indicados para cargos importan-
tes da gestão municipal, enquan-
to aqueles que declaram voto em 
adversários são exonerados ou, no 
caso dos efetivos, perseguidos na 
prefeitura por meio da troca de 
funções.

Neto conta que, na semana 
passada, um grupo de servidores 
denunciou a prática ao Ministério 
Público. “Trata-se de abuso de po-
der econômico, atrelado a nepotis-
mo. Estão sendo nomeados paren-
tes dele, de vereadores e até dois 
irmãos da mesma família que tem 
uma representação política forte 
no município – como o adjunto da 
Educação e o coordenador geral 
da Saúde”, relata o ex-vereador.

No início do mês, o Ministério 
Público chamou a atenção para as 
nomeações feitas por Venâncio em 
Ceará-Mirim. Na ocasião, o órgão 
recomendou ao prefeito interino 
que não contrate ou demita servi-
dores nos próximos meses, a não 
ser por justa causa. O Ministério 
Público ameaçou ir à Justiça para 
pedir o indeferimento do registro 
de candidatura de Venâncio na 
eleição suplementar ou, caso ele 

Ex-vereador acusa Venâncio de nomear 
mais de 700 servidores em troca de voto
No início do mês, o Ministério Público chamou a atenção para as nomeações feitas por Venâncio em Ceará-Mirim.
Na ocasião, o órgão recomendou ao prefeito interino que não contrate ou demita servidores, a não ser por justa causa

Ceará-Mirim

Prefeito interino de Ceará-Mirim, Ronaldo Venâncio, assumiu após cassação de Marconi

Prefeitura de Ceará-Mirim / Divulgação

seja eleito, a posterior cassação de 
diploma, se a recomendação fosse 
descumprida.

Na avaliação de Neto, a can-
didatura de Venâncio à Prefeitu-
ra deve ser barrada pela Justiça 
Eleitoral, em função do abuso de 
poder econômico. “Com 70 dias 
que a Justiça chamou (convocou) 
a eleição, o cara conseguiu nome-
ar 700 pessoas. São lideranças 
políticas (arregimentadas)”, des-

DESTAQUES

700
é a quantidade de nomeações
irregulares que o prefeito interino 
teria feito desde setembro

RECOMENDAÇÃO
Ministério Público recomendou 
que prefeito não exonere nem 
demita servidores até fim do ano

1º DE DEZEMBRO
é quando acontece a eleição
suplementar em Ceará-Mirim

ç

ç

ç

O Governo do Estado ini-
ciou as tratativas para rece-
ber, em maio de 2020, a visita 
do Conselho de Embaixado-
res Árabes. A reunião foi pro-
posta à governadora Fátima 
Bezerra pelo embaixador da 
Palestina no Brasil, Ibrahim 
Alzeben, que é decano do 
Conselho.

O Rio Grande do Norte foi 
escolhido como um dos esta-
dos a ser visitado pelos diplo-
matas árabes pelo potencial 
de negócios. “É uma oportu-
nidade de estreitar nossos 
laços”, afirmou a governadora 
Fátima Bezerra.

O Conselho de Embaixa-
dores Árabes reúne represen-
tantes diplomáticos de 17 paí-
ses e da Liga Árabe no Brasil.

RN deve receber 
Conselho de 
Embaixadores 
Árabes em 2020

Diplomacia

O desembargador João Pedro 
Gebran Neto, do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4), sedia-
do em Porto Alegre, decidiu man-
ter a data do julgamento de uma 
questão de ordem que pode anular 
a condenação do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva no processo do 
sítio em Atibaia (SP). Em fevereiro, 
a juíza federal Gabriela Hardt con-
denou o ex-presidente a 12 anos e 
11 meses de prisão no caso. 

Na quarta-feira, 30, Gebran 
Neto, relator do caso, vai levar para 
julgamento no colegiado a discussão 
sobre a anulação da sentença de 
Lula. O debate foi motivado pela de-
cisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que reconheceu o direito de 
advogados de delatados poderem 
apresentar as alegações finais, últi-
ma fase antes da sentença, após a 
manifestação da defesa dos delato-
res. A questão pode anular várias 

sentenças da Operação Lava Jato. 
Ao analisar o pedido de adia-

mento feito pela defesa de Lula, 
Gebran Neto disse que a inclusão 
em pauta da questão de ordem não 
tem conteúdo decisório e não po-

de ser questionada. O magistrado 
também afirmou que os advogados 
poderão fazer sustentação oral du-
rante o julgamento e poderão le-
vantar eventuais questionamentos 
prejudiciais.

Caso a sentença de Lula seja 
anulada, o processo voltará para 
fase de alegações finais na Justiça 
Federal em Curitiba. Após o cum-
primento das manifestações das 
defesas, de acordo com a decisão 
do Supremo, nova sentença poderá 
ser proferida. 

A defesa de Lula discorda do 
julgamento que pode anular a 
sentença. Os advogados querem 
a anulação de todo o processo, e 
não somente da sentença, por en-
tenderem que o ex-presidente não 
praticou nenhum crime e foi julga-
do de forma parcial pelo então juiz 
Sergio Moro. 

Na semana passada, o Minis-
tério Público Federal (MPF) en-
viou ao TRF4 parecer a favor da 
anulação da sentença. Segundo o 
MPF, diante da decisão do STF, a 
anulação é necessária para evitar 
futuras alegações de nulidade.

Defesa do ex-presidente discorda do julgamento que pode anular a sentença

TRF da 4ª Região mantém sessão que pode 
anular sentença de Lula no caso de Atibaia

Lava Jato

Marcelo Camargo / Agência Brasil

tacou.
O ex-vereador pede, ainda, 

que a Justiça Eleitoral avalie se 
Ronaldo Venâncio tem condições 
legais de ser candidato. “O que se 
comenta pela cidade é que ele não 
consegue a homologação da can-
didatura porque ele é ficha suja. 
Ele tem quatro condenações no 
Tribunal de Contas de quando ele 
foi gestor, de quando ele foi presi-
dente da Câmara Municipal anos 
atrás”, ressaltou Neto.

Ronaldo Venâncio assumiu 
interinamente a Prefeitura de 
Ceará-Mirim após a cassação do 
então prefeito, Marconi Barreto, 
e da vice Zélia Santos, por abuso 
de poder econômico nas eleições 
municipais de 2016. Presidente 
da Câmara Municipal, Venâncio 
assumiu o cargo deixado vago por 
ser o primeiro na linha sucessória. 
Inicialmente, ele fica no posto du-
rante 90 dias, mas pode continuar 
no cargo para um mandato tam-
pão (até o fim do ano que vem) se 
vencer as eleições suplementares. 
Na semana passada, ele oficiali-
zou sua candidatura a prefeito em 
convenção do PV.
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou que a bandeira tarifá-
ria para o mês de novembro 
será a vermelha, no patamar 
1, quando há um acréscimo 
de R$ 4 para cada 100 qui-
lowatts-hora consumidos. 
Em outubro, a bandeira foi 
a amarela, cujo acréscimo na 
conta é de R$ 1.

De acordo com a agência, 
a decisão de elevar o patamar 
da bandeira se deve ao fato 
de que, apesar de novembro 
ser o mês de início do período 
chuvoso nas principais bacias 
hidrográficas do país, o regi-
me de chuvas está abaixo da 
média histórica.

Neste cenário aumenta a 
demanda de acionamento de 
usinas termelétricas, que são 
mais dispendiosas.

Aneel anuncia 
bandeira tarifária 
vermelha para 
novembro

Conta de energia

Faturas ficarão mais caras

José Aldenir / Agora RN
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UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

O Rio Grande do Norte tem 
o menor número de pessoas 
ocupadas em estabelecimentos 
agropecuários entre os estados da 
região Nordeste. Em 2006, eram 
247.515 pessoas trabalhando nes-
ses locais. Já em 2017, este nú-
mero passou para 213.883, o que 
significa uma redução de 13%.

Os números estão no Censo 
Agropecuário 2017, cujos dados 
foram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) na sexta-feira, 25. 
A pesquisa fez uma fotografia do 
campo brasileiro no dia 30 de se-
tembro de 2017, com dados relati-
vos ao período entre 1º de outubro 
de 2016 e a data base.

De acordo com o Censo, o re-

banho bovino do Rio Grande do 
Norte teve uma diminuição de 
148 mil animais de 2006 para 
2017, passando de 907.185 para 
758.453. De forma semelhante, 
o efetivo de aves composto por 
galinhas, galos, frangas, frangos 
e pintos passou de 6 milhões de 
cabeças, em 2006, para 5,6 mi-
lhões, uma redução de aproxima-
damente 7%.

Apesar da diminuição de ani-
mais, o levantamento do IBGE 
mostrou que houve crescimento 
da produção de ovos e leite no 
período entre as duas pesquisas. 
A produção de ovos de galinha va-
riou de 23.140 dúzias para 46.802 
dúzias; e a produção de leite 
de vaca também aumentou, de 

193.085 litros para 228.161 litros.
Dos 63.452 estabelecimentos 

agropecuários recenseados no Rio 
Grande do Norte, 38.097 possuem 
rebanho bovino, o que representa 
60% do total. O efetivo de aves 
(galinhas, galos, frangas, frangos 
e pintos), por sua vez, foi verifica-
da em 37.756 estabelecimentos, 
59% do total.

PERFIL DO PRODUTOR
No Rio Grande do Norte, 

10.016 estabelecimentos agro-
pecuários (15,78% do total) são 
comandados por mulheres. Mas 
os homens ainda são maioria. 
Eles estão à frente de 53.206 
unidades de produção agropecu-
ária (84,22%). Conforme o Censo 

Agropecuário de 2006, as mulhe-
res lideravam a atividade pro-
dutiva agropecuária em 11,13% 
desses estabelecimentos.

O Censo Agro 2017 também 
identificou que a proporção de 
mulheres responsáveis pela pro-
dução, na agricultura familiar, é 
maior. No Rio Grande do Norte, 
elas dirigem 16,57% dos estabe-
lecimentos deste tipo, enquanto 
que 12,7% dos estabelecimentos 
sem essa classificação têm dire-
ção feminina.

No Brasil, há 19,75% dos es-
tabelecimentos agropecuários de 
agricultura familiar na mão de 
mulheres. Fora da classificação 
de agricultura familiar, as mu-
lheres estão à frente em 15%. IBGE apurou números sobre o campo 

Censo aponta que número de pessoas 
ocupadas na agropecuária diminuiu no RN
Segundo o IBGE, em 2006, eram 247.515 pessoas trabalhando nesses locais. Já em 2017, este número passou para 
213.883, o que significa uma redução de 13%. Pesquisa fez uma fotografia do campo brasileiro em setembro de 2017

IBGE

José Aldenir / Agora RN
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A Câmara Municipal de Natal 
realizou uma sessão solene em 
homenagem ao Dia do Servidor 
Público, que é comemorado nesta 
segunda-feira, 28.  Na cerimônia, 
proposta pelo vereador Dinarte 
Torres (PMB), foi entregue a servi-
dores da Casa a Medalha do Méri-
to Legislativo, em reconhecimento 
pela dedicação ao serviço público.

“É uma honra homenagear os 
servidores, reconhecendo a compe-
tência, o acolhimento e a dedicação 
ao trabalho. Que essa homenagem 
se estenda a todos os outros servi-
dores públicos”, destacou o verea-
dor Dinarte Torres. A solenidade 
foi prestigiada ainda pelos verea-
dores Raniere Barbosa (Avante), 
Maurício Gurgel (PSOL), Divanei-
de Basílio (PT) e Bispo Francisco 
de Assis (Republicanos).

A medalha do Mérito Legisla-
tivo foi criada na Câmara em 2011 
para reconhecer os relevantes 

serviços prestados por servidores 
públicos. 15 funcionários foram 
agraciados com a honraria, como 
Dinarte Fernandes, que trabalha 
há 37 anos na Guarda Legislati-
va. “Ficamos felizes em sermos 
lembrados como servidores desta 
Casa. São anos de dedicação para 
que as coisas funcionem, cada um 
em sua área”, disse.

A solenidade se concretizou 
ainda como um momento de 
agradecimentos e despedida. É o 
caso de Iselda Alves, que é lotada 
na Escola do Legislativo Wilma 
de Faria, mas está prestes a se 
afastar do serviço. “Minha vida 
de servidora está sendo concluída 
com essa homenagem que me dei-
xa muito honrada. Comecei muito 
jovem, há 35 anos, como assessora 
parlamentar e estou dando entra-
da no meu processo de aposenta-
doria. Só tenho a agradecer por 
tudo o que aprendi”, enfatizou.

Câmara entrega Medalha do 
Mérito Legislativo a servidores

Homenagem

Honraria foi criada na Câmara em 2011 para 
reconhecer serviços prestados pelos funcionários

Sessão solene proposta pelo vereador Dinarte Torres aconteceu na última sexta-feira

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

O Projeto Cetáceos da Costa 
Branca, da Universidade Estadu-
al do Rio Grande do Norte (Uern), 
recebeu na sexta-feira, 25, cinco no-
tificações a respeito de tartarugas 
encalhadas no litoral potiguar. O 
projeto, que atua no monitoramen-
to, sensibilização e resgate da fauna 
marinha no litoral do Rio Grande 
do Norte e do Ceará, afirma que ne-
nhum dos répteis possuía manchas 
de óleo, mas, que, nesse período do 
ano, não é comum os encalhes nessa 
parte da costa oriental.

“Coincidentemente ou não, es-
ses encalhes tem se intensificado 
nesse último mês (setembro a ou-
tubro)”, afirma um dos represen-
tantes do projeto.

A suspeita é de que os vaza-
mentos de óleo que alcançaram 
a costa do Nordeste em setembro 
possam estar relacionados a tantos 
encalhes fora de época, mas, até o 
momento, o projeto não possui pro-
vas que concretizem essa tese.

Para averiguar com precisão 
a razão das mortes, as tartarugas 
encontradas foram sujeitas à ne-
cropsia, que é a análise laborato-
rial utilizada para identificar cau-
sas de mortes. A redação do Agora 
RN aguarda o resultado desses 
procedimentos. As praias em que 
os répteis foram encontrados per-
tencem todas ao litoral leste. São 
elas: Tabatinga, Búzios, Touros e 
Baia Formosa.

Tartarugas são encontradas 
mortas em praias potiguares

Meio ambiente

A  consulta pública malandra da “agência regu-
ladora” Aneel, destinada a alterar as regras 
de 2012 para consumidores investirem em 

geração de energia solar, enfureceu o líder do Po-
dermos na Câmara, deputado José Nelto (GO). “É 
muito grave”, diz, “a Aneel foi criada para regular 
e defender a população!”. Para ele, a agência está 
a serviço das empresas de distribuição de energia. 
Os responsáveis pelo golpe contra os consumidores 
serão chamados a dar explicações na Câmara.

A Aneel tenta obrigar quem investe em energia 

solar a pagar pedágio às distribuidoras e também 
“encargos” da conta de energia.

Investindo na geração de energia solar, os con-
sumidores podem ficar livres da dependência das 
distribuidoras. É o que a Aneel tenta impedir.

Quando muda as próprias regras, beneficiando 
desavergonhadamente distribuidoras, a Aneel mos-
tra que abriu mão da própria credibilidade.

Esta semana, a Câmara vai definir a data do de-
poimento do ministro Bento Albuquerque (Minas e 
Energia) sobre esse golpe da Aneel.

Câmara investiga ataque da Aneel à energia solar

PODER SEM PUDOR

VANTAGEM DA SONECA
O poeta chileno Pablo Neruda era conhecido pelo 

hábito de abandonar qualquer coisa, após o almoço, 
por uma boa soneca. Era candidato a presidente de seu 
país quando visitou o Brasil. Em uma de suas muitas 
entrevistas, ele acabaria sendo confrontado com aquele 
hábito que fazia as delícias dos adversários. Neruda 
respondeu com tranquilidade: “Claro, vou continuar 
com a sesta. Enquanto estiver dormindo, a população 
saberá que não lhe vou fazer nenhum mal...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

RIVALIDADE DO MAL
Brasil e França disputam 

liderança do ranking de país 
com maior carga tributária 
sobre empresas que criam 
empregos. O tributarista 
Eliézer Martins conta que a 
França vai cortar de 34,4% para 
25% até 2022.  Enquanto os 
“gênios” no Brasil só cogitam 
mudar nome de impostos.

TORTURA NÃO PODE
As sessões de julgamento 

do STF fazem lembrar o 
velho professor de Direito 
Constitucional, para quem 
todos os votos daqueles 
ministros são inconstitucionais. 
Por quê? “A Constituição proíbe 
tortura”, dizia.

COMO PODE?
Eric Berthelot, presidente 

do Naval Group, ex-DCNS, 
empresa francesa enrolada 
até o pescoço nas propinas da 
Odebrecht pelo submarino 
nuclear brasileiro, vai à Câmara 

Nosso meio ambiente 
é um ativo valioso”

Presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, 
deixa extremistas do 
meio ambiente de cabelo em pé

"

Brasil 247

esta semana para “discutir a 
indústria”.

TUDO A VER
A ex-prefeita de Fortaleza 

Luizianne Lins (PT-CE), que já foi 
muito maltratada pelos próprios 
petistas, como na eleição de 2004, 
convidou o “neotucano” Alexandre 
Frota (SP) para depor na CPI das 
Fake News.

PIZZA NO FORNO
A CPI da Vale, rebatizada 

de “CPI de Brumadinho”, na 
Câmara, vai votar relatório 
de Rogério Correia (PT-MG) 
indiciando a mineradora e 
alemã Tüv Süd. Não se falam 
nos criminosos pessoas físicas.

É SÓ ALEGRIA
Após o STF fazer a alegria 

de advogados acabando a prisão 
após a segunda instância, 
que renderá milhões em 
honorários, a CCJ do Senado 
discute projeto de Efraim Filho 
(DEM) que dispensa licitação 
para contratar advogados e 
contadores pelo Poder Público.

MAIS DUAS REFORMAS
Apesar da torcida contrária, 

a grande margem de apoio ao 
governo Bolsonaro na reforma 
da Previdência anima seus 
apoiadores no Congresso, 
que já esperam as reformas 
Administrativa e Tributária.

Desemprego atingirá um dígito antes da eleição
O emprego é o último a sentir os efeitos 

de uma crise ou recuperação econômica, mas 
as quedas nos últimos meses, de 12,7% para 
11,8%, na taxa de desemprego aumentaram 
a expectativa entre economistas de que o 

índice rompa a barreira psicológica de 10% 
antes mesmo das eleições do ano que vem. 
O governo trata o tema com reservas, mas a 
aprovação da reforma da Previdência deixa 
mais difícil conter a euforia.

DEU CONFIANÇA
Segundo Walter Franco, professor do 

Ibmec, a reforma foi “uma grande vitória”, 
mas o impacto maior virá com as “reformas 
microeconômicas”.

AINDA VAI MELHORAR
Franco cita a reforma trabalhista ao prever 

queda mais acentuada com “contratações de fim 
de ano e no período até o carnaval” de 2020.

REDUÇÃO INEGÁVEL
Dados do IBGE comprovam tendência de 

queda no desemprego. Eram 12,7% no trimestre 
terminado em março e 11,8% no último 
trimestre.
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A ex-presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), educadora Maria Inês Fini, 
descarta qualquer mudança no 
perfil do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2019. Segundo 
ela, que é considerada a “Mãe do 
Enem”, as questões da prova segui-
rão o mesmo padrão dos últimos 
anos, apesar das críticas recentes 
feitas sobre as provas pelo presi-
dente Jair Bolsonaro e pelo atual 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub.

“Não há a mínima possibili-
dade de o Enem ser diferente. Na 
verdade, todo processo de elabora-
ção de notas, testagem de itens e a 
configuração do banco de questões 
foram feitos pela minha gestão 
[entre 2016 e 2018]. Nós temos 
armazenadas questões para as 
edições de 2019, 2020 e 2021” dis-
se ela, durante entrevista ao pro-
grama “Agora é Show”, da rádio 
Agora FM (97,9).

Possíveis mudanças no perfil 
das questões do Enem 2019 foram 
divulgadas pelo ministro Abraham 
Weintraub, ainda no início do mês, 
quando ele falou que a avaliação 
de 2019 não terá “foco em questões 
ideológicas”.

No entanto, segundo Maria 
Inês Fini, mudanças no formato do 
questionário só poderão acontecer 
em 2022. A data marca, por sinal, o 
início da vigência da nova grade cur-
ricular do ensino médio. “Até lá, tudo 
estará devidamente conformado. 
Não há novidade para este ano, pois 
não há equipe suficiente na Educa-

As penitenciárias do Rio 
Grande do Norte têm quase a 
metade dos presos sem conde-
nação definitiva. Dados do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
a partir do Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões, mos-
tram que 46,89% da população 
carcerária ainda não recebeu 
sentença e que outros 5,67% dos 
presos estão em regime provisó-
rio de detenção.

De acordo com os números 
oficiais, com referência ao mês 
de agosto deste ano, as unida-
des prisionais do Rio Grande do 

Norte registram uma população 
carcerária de 7.357 pessoas pri-
vadas da liberdade. Isso repre-
senta uma taxa carcerária de 
211,78 presos para grupo de 100 
mil pessoas.

Segundo o CNJ, o estado está 
tem a sétima menor proporção 
de encarcerados do país. A pior 
taxa está em Mato Grosso do 
Sul, com 834,60 pessoas por 100 
mil pessoas. Já a melhor relação 
ficou com a Bahia, que registrou 
106,05 de proporção.

O monitoramento mostra que 
o Rio Grande do Norte tem 3.472 

presos com condenações defini-
das, outros 3.450 sem condena-
ção e 417 de apenados de forma 
provisória. Há também 18 pesso-
as na modalidade internação.

Segundo o Conselho Nacional 
de Justiça, do total de presos em 
unidades prisionais do estado, 
apenas 377 são mulheres. Até o 
dia 6 de agosto de 2018, havia 
602.217 pessoas cadastradas no 
sistema como privadas de liber-
dade, incluídas as prisões civis 
e internações como medidas de 
segurança, distribuídas em toda 
as unidades da Federação. 

Maria Inês Fini esteve em Natal na última sexta-feira para dar palestra a estudantes

Enem de 2019 não terá mudanças no perfil 
das questões, afirma criadora do exame

Quase 50% da população carcerária do RN não têm condenação

Apesar da mudança no viés ideológico da Presidência da Repúbica, Maria Inês Fini descarta qualquer alteração no perfil 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019; para ela, as questões seguirão o mesmo padrão dos últimos anos

Garantia

Levantamento

Agora RN

50 mil
DESTAQUE

estudantes de 15 capitais 
brasileiras serão submetidos 
ao Enem Digital a partir do ano 
que vem

Não existe a menor
possibilidade de o Enem 
ser diferente neste ano. 
As questões estão prontas 
desde 2016”

Maria Inês Fini
Ex-presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

“

ção e com capacidade para fazer um 
novo exame”, justificou.

Ainda de acordo com ela, o 
Enem não é passível de “filtros ide-
ológicos”. Para este quesito, Maria 
Inês Fini ataca o ministro da Edu-
cação. “Não gostaria de ser des-
respeitosa, mas o ministro [Wein-
traub] não sabe o que está falando 
sobre este assunto e outros assun-
tos da educação brasileira. Não há 
possibilidade de fazer filtros desta 
natureza. Os corretores da reda-
ção – são 12 mil, ao todo – têm um 
trabalho exaustivo, são idôneos e 
muito qualificados”, reforçou.

Sobre as declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro, criticando o 
conteúdo de uma questão do Enem 
em que se abordava um dialeto da 
comunidade LGBT, o “pajubá”, a 
ex-presidente do Inep avalia que 
as análises presidenciais são des-
cabidas. À época, em novembro 
de 2018, logo após as eleições que 
o elegeram, Jair Bolsonaro chegou 
a dizer que, em 2019, gostaria de 
analisar o conteúdo da prova antes 
da aplicação.

“Ele [presidente Bolsonaro] po-
de mudar as regras do jogo, invadir 
o espaço seguro da prova de Enem 
e apresentar mudanças. O “pajubá” 
foi utilizado para que os estudantes 
pudessem mostrar se sabiam quais 
eram as características de um dia-
leto. O dialeto, dentro de uma lin-
guagem, é o meio de comunicação 
de um grupo restrito. Isso foi moti-
vo de ataques pessoais contra mim; 
uma perseguição nas redes sociais. 
É totalmente descabido imaginar 
que alguém vai mudar a sua opção 

de identidade sexual porque ouviu 
dizer que existe um dialeto próprio 
a comunidade LGBT. Isso é uma 
falta de respeito com o jovem bra-
sileiro”, criticou ela.

Maria Inês também é contra 
a aplicação da prova do Enem no 
formato digital, como está previsto 
para acontecer em 2020, segundo 
previsão do Ministério da Educa-

ção. A transição do papel para o 
computador será aplicada em pro-
jeto-piloto para 50 mil candidatos 
de 15 capitais brasileiras.

Segundo ela, em 2016, o Minis-
tério da Educação realizou pesqui-
sa para analisar a disposição dos jo-
vens brasileiros em se submeter ao 
exame digital. O resultado apontou 
que 74% dos ouvidos rejeitavam 

a proposta. “Acho que isso deve 
ser melhor planejado. Mas como 
vamos aplicar isso no país inteiro, 
em 1.720 municípios e com 200 mil 
locais de prova? É preciso que a co-
munidade educacional acompanhe 
este processo”, indagou.

Outra questão levantada por 
ela é com relação às possíveis de-
mandas judiciais causadas pelos 
resultados obtidos com o novo 
modelo. “O que está anunciando é 
que vai se transferir as provas do 
papel para o computador. Além 
disso, há um diferencial calculado 
no resultado de quem faz provas no 
papel para quem faz no computa-
dor. Imaginemos que os 50 mil que 
façam as provas sintam-se prejudi-
cados e decidam entrar na Justiça 
porque acharam que a prova esta-
va mais difícil para ele em razão da 
aplicação pelo computador. Como é 
que fica? ”, encerrou.

“MÃE DO ENEM”
Maria Inês Fini dirigiu o Insti-

tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) em duas ocasiões. A primei-
ra, entre 1998 e 2002, ocorreu du-
rante o governo de Fernando Hen-
rique Cardoso. Foi nesta época em 
que ela foi a responsável pela cria-
ção e primeira aplicação do Enem, 
em 1998, daí o epíteto de “Mãe do 
Enem”. Em 2016, com o governo 
de Michel Temer, ela volta ao car-
go, mas é exonerada em janeiro 
de 2019. O Enem é realizado pelo 
Inep desde 1998. A partir de 2009, 
a prova passa a ser utilizado como 
acesso ao ensino superior.

Penitenciárias do Rio Grande do Norte tem população carcerária de 7,3 mil pessoas

José Aldenir / Agora RN



O Governo do RN anunciou, 
na última sexta-feira, 25, inves-
timentos e benefícios para a Po-
lícia Civil. Em ato solene na sede 
da Delegacia Geral de Polícia 
(Degepol) em Natal, a governa-
dora Fátima Bezerra fez a entre-
ga de seis novos veículos e arma-
mentos. Além disso, ela também 
assinou três decretos que devem 
contribuir para a melhoria estru-
tural da corporação.

O primeiro deles integra à 
Polícia Civil o terreno de posse 
do Estado onde fica a sua sede, 
na Avenida Interventor Mário 
Câmara, em Natal. Com isso, a 
responsabilidade pelo terreno de 
30.000 m² sai do Gabinete Civil 
para a Policia Civil.

Já o segundo decreto assina-
do pela governadora passa para 
a posse da Polícia Civil o prédio 
onde está a Delegacia de Polícia 
Civil de Nísia Floresta, locali-
zado na Rua Nossa Senhora do 
Ó, no centro da cidade. Por fim, 
o terceiro decreto regulariza as 
plantas dos imóveis existentes 
nos terrenos.

Na prática, essas medidas, 

segundo o Governo, darão mais 
autonomia e segurança insti-
tucional para a Polícia Civil, 
que poderá prestar um serviço 
melhor à população. A Procu-
radoria-Geral do Estado fará os 
procedimentos relativos à titula-
rização e registro do imóvel pe-
rante o Cartório de Registro de 
Imóveis competente.
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O cadastramento dos ambu-
lantes que irão atuar na Praça da 
Árvore de Mirassol durante o Na-
tal em Natal será iniciado nesta 
terça-feira, 29. O licenciamento vai 
ser conduzido pelo setor de Fisca-
lização da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur). Para 
o licenciamento eventual, serão 
cadastrados 54 comerciantes infor-
mais que atuarão nas áreas deter-
minadas pela secretaria, conforme 
mapa divulgado no Diário Oficial 
da última sexta-feira, 25.

Cada ambulante só poderá ser 
licenciado para uma única vaga de 
espaço público de até 18 m². Tam-
bém será obrigatória a utilização 
de tenda sanfonada tipo balcão, na 
dimensão de 3x3m. Todo o material 
de trabalho, estoque e comerciali-
zação deve, obrigatoriamente, ser 
acondicionado dentro do espaço 
desta tenda. O licenciado somente Árvore de Mirassol é um dos principais pontos turísticos da cidade na época natalina

Prefeitura abre nesta terça cadastramento 
de comerciantes para a Praça da Árvore
Inscrições serão realizadas entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, sempre das 9h às 12h, no setor de Fiscalização 
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur); áreas de atuação dos ambulantes são determinadas pela Prefeitura

Natal em Natal

José Aldenir / Agora RN

54
DESTAQUE

é o total de vagas que a Prefeitura 
está fornecendo para comerciantes 
informais na Praça da Árvore

06
DESTAQUE

veículos novos foram entregues 
pela governadora para a 
corporação na sexta-feira

Governadora esteve ao lado do titular da Segurança, coronel Araújo, na solenidade

Fátima entrega novos equipamentos e 
assina decretos em favor da Polícia Civil

Medidas

José Aldenir / Agora RN

Macaíba realiza seminário de 
vendas e orientação de crédito

Capacitação

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Macaíba 
realizou na semana passada 
o 1º Seminário de Vendas e 
Orientação de Crédito. A ação 
foi realizada em parceria com 
o SEBRAE e teve o objetivo de 
estimular a economia local para 
época das festas de final de ano.

Esse período é aquele em 
que o comércio aumenta suas 
expectativas de modo geral. 
Prestigiaram o ensejo que acon-
teceu no Pax Club os secretários 
municipais de Desenvolvimento 
Econômico, Kelmer Monteiro, e 
de Cultura e Turismo, Marcelo 
Augusto Bezerra.

O evento integrou as ações 
da Semana Nacional de Crédito 
2019 e proporcionou duas pa-
lestras. A primeira, intitulada 
“Estratégias para impulsionar 
as vendas no Natal”, foi minis-
trada por David Góis, gerente 
da Unidade de Mercados do SE-
BRAE/RN.

Já a segunda palestra abor-
dou as “Linhas de Financia-
mento com o BNB (Banco do 
Nordeste), CEF (Caixa Econô-
mica Federal) e BB (Banco do 
Brasil)”, com a presença de re-
presentantes dessas entidades 
que transmitiram as devidas 
orientações ao público presente.

Seminário foi realizado na semana passada e buscou capacitar interessados

Divulgação / PMM

poderá se instalar no local 24h an-
tes da abertura do evento.

As inscrições para atuação na 
Praça da Árvore serão realizadas 
entre os dias 29 de outubro e 1º 
de novembro, sempre das 9h às 
12h. Para o licenciamento junto à 
Prefeitura do Natal, o interessado 
deverá apresentar ao setor de Fis-
calização da Semsur o CPF, Com-
provante de Residência, Certidão 
de Quitação Eleitoral e Certidão de 
Débitos com a Fazenda Municipal, 

caso seja Pessoa Física.
Já os interessados com inscri-

ção em CNPJ (Pessoa Jurídica) 
deverão apresentar o Certificado 
de Microempreendedor Indivi-
dual – CCMEI, Comprovante de 
Inscrição e de Situação Cadastral 
– CNPJ, Contrato Social, Alvará 
de Localização da Empresa, RG e 
CPF do representante legal, além 
da Certidão de Débitos com a Fa-
zenda Municipal.

Em cumprimento a Lei Muni-
cipal Complementar nº 165/2016, 
os ambulantes licenciados deverão 
efetuar o pagamento de uma taxa 
referente ao uso do espaço público. 
O valor da ocupação de áreas públi-
cas para atividades por período in-
ferior a um ano é de R$ 1,21 por m². 
A validade desta licença é diária, 
ou seja, todos os dias a taxa preci-
sará ser paga para o poder público 
municipal.
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PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Li-
cença Prévia,  para Agricultura irrigada para Melão e culturas afins, com área de 212,21ha, localizada 
na Fazenda Juca II, S/N, Zona Rural, Caraúbas-RN;

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0013-46, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Regularização de Operação (LRO) para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda 
Nova California, S/N, CEP 59619-218, Zona Rural, Mossoró/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

TELIS BARBALHO SIMONETTI, CPF 188.493.854-04, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA a Licença 
Simplificada - LS para o Bupitanga Hotel na Rua Sucupira, S/N, Praia de Pipa, Tibau do 
Sul/RN.

Telis Barbalho Simonetti
Proprietário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 5º andar, Lagoa Nova, Natal/RN – Fone: 616 9178

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

Processo nº 0137637-07.2013.8.20.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Allyson Cavalcanti da Nó-
brega
Réu: Cantero Construções e Empreendimentos Ltda.
FINALIDADE: Citação de EDIVANIZIA SERAFIM TAVARES (CPF/MF nº 063.344.104-07), Representante 
legal da Empresa Cantero Construções e Empreendimentos Ltda,(CNPJ: 10.343.020/0001-19), atualmen-
te em lugar incerto e  não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados  
a partir da fluência do prazo previsto neste edital (VINTE DIAS), com a primeira publicação, nos termos da 
petição inicial, cuja cópia se encontra nesta secretaria , no endereço supra, à disposição da interessada.
ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão aceitos, como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 344, do CPC). Será nomeado curador em caso de revelia.

Natal, 16 de setembro de 2019.

Arklenya X. S. S. Pereira
Juíza de Direito

Nos nove primeiros meses 
do ano, as empresas do setor de 
serviços no Rio Grande do Norte 
acumulam um estoque de 45% 
das pessoas empregadas com car-
teira assinada em todo o estado. 
Isso significa uma massa de tra-
balhadores composta por 192.063 
potiguares. Já o comércio é o se-
gundo segmento com mais gente 
empregada, com 110.162 pessoas 
contratadas formalmente. Juntos, 
esses dois setores respondem por 
70,7% do estoque de empregos no 
Rio Grande do Norte, que, em se-
tembro, chegou a 427,3 mil vagas 
ocupadas.

Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregado s (Caged), do Ministério 
da Economia, e constam na edi-
ção 45 do Boletim dos Pequenos 
Negócios do RN, um informativo 
trimestral elaborado pelo Sebrae 
no Rio Grande do Norte que traz 
os principais indicadores da eco-
nomia potiguar e os reflexos para 
o segmento das micro e pequenas 
empresas. A publicação foi divul-
gada na última quinta-feira, 24, 
e trouxe, entre outros assuntos, 
uma análise completa do mercado 
de trabalho no Rio Grande do Nor-
te. O informativo pode ser conferi-
do na íntegra no Portal do Sebrae 
(www.rn.sebrae.com.br), na seção 
“Estudos e Pesquisas”.

De acordo com o estudo, o se-
tor de serviços continua na lide-
rança da abertura de novas fren-
tes de trabalho no RN durante os 
nove primeiros meses de 2019. As 

Setor de serviços continua no topo da abertura de novas frentes de trabalho no RN durante os nove primeiros meses de 2019

Comércio e serviços empregam 70,7% dos 
trabalhadores potiguares, aponta Caged
De acordo com o Sebrae, os dois setores juntos absorvem uma mão de obra estimada em 302,2 mil pessoas empregadas 
com carteira assinada; dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) são do mês de setembro

Mão de obra

José Aldenir / Agora RN

110 mil
DESTAQUE

pessoas foram contratadas 
formalmente pelo comércio 
potiguar no ano de 2019

192 mil
DESTAQUES

trabalhadores foram contratados 
por empresas do setor de serviços 
no RN de janeiro até setembro

US$ 97,3
é o superávit acumulado da 
balança comercial neste ano
(em milhões)

empresas ligadas à prestação de 
serviço foram responsáveis por 
trazer para o mercado de traba-
lho formal um contingente de 
2.986 potiguares.

O aquecimento o mercado de 
trabalho formal no RN foi o séti-
mo melhor da região Nordeste no 
acumulado do ano. Isso porque 

os estados de Alagoas e Sergipe 
apresentaram saldos negativos, 
em 2.240 e 1.065 vagas encerradas 
respectivamente, e a Bahia foi re-
cordista em contratações, com um 
saldo de 38.002 vagas, seguida do 
Maranhão (9.418 vagas), Pernam-
buco (5.895 vagas), Ceará (5.090 
vagas), Paraíba (4.674 vagas) e 
Piauí (3.299 vagas).

Segundo o estudo, as micro-
empresas até agora têm segurado 
as baixas registradas no mercado 
de trabalho formal e foram as que 
mais abriram novas vagas até o 
terceiro trimestre do ano. As or-
ganizações desse porte criaram 
4.987 novas vagas no RN e foram 
as únicas a ter um número maior 
de contratações frente às demis-

sões. As empresas de demais porte 
todas tiveram baixas de emprega-
dos no acumulado do ano.

EXPORTAÇÕES
O Boletim dos Pequenos Ne-

gócios também analisa o desem-
penho da balança comercial do 
Rio Grande do Norte e mostra 
que o saldo  acumula um supe-
rávit de US$ 97,3 milhões sem 
levar em consideração a expor-
tação de itens extraordinários 
atipicamente em maio. No 
acumulado dos nove primeiros 
meses do ano, as exportações 
potiguares atingiram US$ 218,8 
milhões, volume que supera em 
20,8% o total exportado em igual 
período de 2018 – US$ 181,2 mi-

lhões.
Já as importações do mercado 

internacional acumularam nos 
nove primeiros meses do ano um 
total de US$ 121,5 milhões. Isso 
equivale a um aumento de 1,6% 
em relação aos nove meses seme-
lhantes de 2018, quando o RN im-
portou um volume de US$ 119,5 
milhões.

O recolhimento para o Estado 
de ICMS, que é o imposto sobre a 
circulação de mercadorias e servi-
dores, teve um crescimento nomi-
nal de 2,38% nos nove primeiros 
meses do ano, subindo de R$ 4,14 
bilhões, arrecadados nos primei-
ros três trimestres de 2018, para 
R$ 4,25 bilhões, em igual período 
deste ano.
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FICAR SENTADO POR MUITO TEMPO
Muitas pessoas se sentem muito 

confortáveis, em passar vários mi-
nutos, sentadas no vaso sanitário. 
Muitas vezes, acompanhadas por 
um livro, revista ou smartphone. 
Porém, isso pode fazer muito mal 
para a saúde. Passar muito tempo 
nessa posição, exerce grande pres-
são nas veias inferiores do reto. 
Com o tempo, isso pode causar he-
morroidas, bem como dor e sangra-
mento durante a evacuação.

IGNORAR O CHEIRO DA SUA URINA
Sim, certos alimentos podem 

ocasionar uma mudança no cheiro 
e na coloração da urina. Entretan-
to, se o forte cheiro persiste e sua 
urina sempre é escura e turva, isso 
pode indicar uma infecção do trato 
urinário. Além de também servir de 
alerta para outras condições como 
infecções da bexiga, doença hepá-
tica, diabetes. Distúrbios metabó-
licos também podem alterar o odor 
da urina.

MUITA FORÇA PARA EVACUAR
Ao fazer muita força, às vezes 

a ponto de prender a respiração, 
exercemos grande pressão sobre 
as veias. O que pode não apenas 
causar hemorroidas, como também 
fissuras anais. A situação pode se 
tornar ainda mais grave, quando 
tentamos evacuar fezes duras, o 
que geralmente costuma ocorrer de-
vido à constipação. Para evitar esse 
quadro, especialistas recomendam 
a ingestão de fibras e mais líquidos. 

NÃO OLHAR PARA SUAS FEZES
Obviamente, olhar para o cocô, 

que você fez, não é a visão mais 
agradável. Entretanto, a aparência 
das fezes pode lhe dar muitas dicas, 
sobre o que está acontecendo com 
seu organismo. Fezes macias, lisas 
e em forma de salsicha são um sinal 
de boa saúde gastrointestinal. No 
entanto, fezes duras, com caroços, 
podem indicar a necessidade de 
aumentar a quantidade de fibras e 
fluidos em sua dieta.

ALVEJANTE PARA LIMPAR O VASO
Em geral, usar água sanitária 

para limpar o banheiro é inofensi-
vo. Tudo o que você precisa de fa-
zer, é despejar 1/4 de uma xícara, 
no vaso sanitário, e deixar agir por 
alguns minutos antes de limpar o 
banheiro. Porém, se o alvejante é 
misturado à amônia gases tóxicos 
chamados cloraminas são criados. 
Esses gases podem causar tosse, 
chiado, náusea ou olhos lacrimejan-
tes, e pode levar à dores no peito.

DÁ DESCARGA COM VASO ABERTO 
Um estudo descobriu que des-

cargas, em vasos sanitários, podem 
desempenhar grande papel na 
transmissão de doenças infecciosas. 
Ao dar descarga com a tampa do 
vaso aberta pequenas partículas de 
resíduos e água podem ser pulveri-
zadas até 4,5 metros, acima do vaso 
sanitário. A bactéria Clostridium 
difficile pode subir cerca de 25 cm, 
acima do assento do vaso, a cada 
descarga de tampa aberta. 

1 4

2

3

5

6

coisas erradas que você
faz no banheiro todo dia6

Ir ao banheiro é parte 
essencial de nossa rotina, 
afinal, possuímos necessi-
dades fisiológicas, que não 

podem ser contestadas. 
Portanto, quando é chega-
da a hora, seu organismo 
lhe envia um sinal de que 
você precisa se direcionar 

ao que, popularmente, 
chamamos de ‘trono’. Ao 

longo de nossas vidas, ad-
quirimos muitos hábitos. 
Alguns deles podem ser 

difíceis de largarmos.
Alguns hábitos de 

higiene, muitas vezes, nos 
são ensinados por nossos 

pais. Assim, desde a mais 
tenra idade, os agregamos 
em nossa rotina. Os repli-
camos tanto, que é difícil 

acreditar que alguns deles 
proporcionem algum 

tipo de malefício a nossa 
saúde. Porém, isto é total-
mente possível. Pensando 

nisso, hoje, preparamos 
uma lista com algumas 

das coisas que muita 
gente por aí faz errado na 
hora de usar o banheiro e 

não sabe. Confira!



EQUIPE
Monalisa Perrone, do jornalismo da CNN Brasil, recebeu 

sinal verde para indicar bons profissionais para a futura 
equipe do seu programa.

Natural que saísse em busca de quem já trabalhou com 
ela. Mas Angélica Castro, convidada para assumir a editoria, 
com quase 14 anos de casa, preferiu continuar na Globo.

TODOS A POSTOS
Ainda a propósito de CNN Brasil... Segunda-feira, 6 de 

janeiro de 2020 – esta é a data definida para dar início ao 
trabalho, em todos os setores.

Ou seja, o momento em que as equipes, em suas diferen-
tes sedes pelo país, passarão a produzir material para o lan-
çamento e dia a dia do canal. A CNN deve entrar no ar após 
o carnaval.     
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Especial “Amigo Secreto” de Neymar
não será realizado este ano

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A terceira edição do especial “Amigo Secreto”, 

em prol do Instituto Projeto Neymar Jr, não será 
realizada este ano. De acordo com pessoas próxi-
mas ao craque do PSG e seleção brasileira, o can-
celamento se deu por questões de agenda.

O evento, transmitido pelo SBT e Fox Sports, 
já reuniu grandes nomes do mundo esportivo, co-
mo Lionel Messi, Gabriel Medina, Philipe Couti-
nho, entre outros. Além da brincadeira de troca de 
presentes, realizada entre os atletas, cada um de-
les tira um aluno do Instituto como amigo secreto.

Lembrando que o mesmo Neymar também 

preferiu não realizar este ano a terceira edição do 
leilão beneficente que leva seu nome. A decisão foi 
tomada após a acusação de estupro que envolveu 
o atacante e dominou o noticiário (o processo foi 
arquivado em agosto). A denúncia da modelo Na-
jila Trindade atrapalhou a organização do evento.

Neste 2019, porém, está confirmada a exibição 
do “Concerto de Natal”, já gravado nos estúdios do 
SBT, com o jogador dividindo o programa com Pa-
trícia Abravanel. Mas, em 2020, Neymar promete 
se dedicar normalmente aos três projetos que au-
xiliam o seu instituto na Praia Grande.   

PELA ORDEM
Só depois de encerrar comple-

tamente seu trabalho em “A Do-
na do Pedaço”, Walcyr Carrasco 
voltará a pensar em “Verdades 
Secretas”, a segunda parte.

Voltará porque o projeto, an-
tes da sua novela atual, esteve 
em vias de ser disparado.

DE QUALQUER FORMA
Vale deixar claro que “Verda-

des Secretas 2” será produzida 
inicialmente para o Globoplay.

E só depois, daqui uns dois 
anos, irá para a TV aberta. Noves 
fora, isto significa que em 2020 a 
Globo não terá novelas na faixa 
das 23h.

DESALENTO
Os tantos acontecimentos da 

semana passada, com ameaças 
de parte a parte, estão colocando 
em risco a festa de 20 anos da Re-
de TV!, que serão completados no 
próximo dia 15.

Clima para isso, hoje, não 
existe.

SENTIDO ÚNICO
Se ainda existir o desejo de 

realizar a programada festa, a 
alta direção da Rede TV! será 
obrigada a se curvar a uma série 
de movimentos.

Como principal, levantar a 
moral da tropa.

ESQUEMA ARMADO
Apresentado por Silvia Po-

ppovic e Luis Ernesto Lacombe, 
o “Aqui na Band” vai ao vivo até 
20 de dezembro e volta no dia 13 
de janeiro.

Durante o período de férias, 
como já destacado aqui, entrará 
material gravado. Porém, dois 
repórteres estarão de plantão, 
um deles o João Paulo Vergueiro, 
atualizando as informações.

AJUSTES
Também se sabe que o “Aqui 

na Band” sofrerá ajustes para a 
temporada 2020. A ordem é ava-
liar tudo o que já foi feito nesse 
pequeno espaço de tempo.

E mais: o programa encontra 
dificuldades na Grande São Pau-
lo, mas em algumas praças (MG 
e AM) tem alcançado média de 
até 3 pontos.  

 É COISA NOSSA
Silvio Santos sempre inter-

feriu demais na programação 
do SBT. Isso desde o começo, 
quando era só TV S e o Magrão, 
Roberto Manzoni, era o diretor 
responsável. No mais, deixava 
correr.

Nos últimos tempos, no en-
tanto, o jornalismo também 
passou a ser alvo de sua direta 
intervenção. A ordem é só divul-
gar notícias favoráveis ao atual 
governo.

n “O Grande Êxodo”, em seis 
episódios, é o título da  série do 
“Jornal da Record” que estreia 
nesta segunda-feira...

n ... Aborda a situação dos refu-
giados e migrantes venezuela-
nos que chegam ao Brasil com 
mais intensidade desde 2017.

n Após “Deus Salve o Rei”, o di-
retor Fabricio Mamberti aguar-
da novos trabalhos na Globo. 
Segue contratado.

n Autorizada pelo SBT, Mam-
ma Bruschetta gravou partici-
pação no “Luciana By Night”, 
que a Rede TV! exibe nesta 
terça-feira...

n ... Mamma, que descobriu 
um tumor no esôfago durante 
os exames preparatórios para 
uma cirurgia bariátrica...

n ... Já fez todos os exames soli-
citados e aguarda os resultados 
para dar sequência ao trata-
mento.

n Record já está a todo vapor 

nos trabalhos da segunda tem-
porada do reality “Troca de Es-
posas”.   

n A segunda temporada de 
“Ilha de Ferro”, direção de 
Afonso Poyart já está disponí-
vel para os assinantes do Glo-
boplay...

n ... São mais 10 episódios, 
com as participações de Cauã 
Reymond, Maria Casadevall, 
Mariana Ximenes, Eriberto 
Leão e Klebber Toledo, entre 
outros.

n Sergio Waib gravou com o go-
vernador João Doria para o “Gi-
ro Business”, do BandNews...

n ... A entrevista será exibida a 
partir desta segunda-feira até 
o dia 1º, em diferentes horários 
da programação...

n ... Questionado sobre a cor-
rida presidencial para 2022, 
tocou a bolinha de lado...

n ... Disse que não é hora de fa-
lar em eleição e, sim, em gestão.

Bate-Rebate

Ramón Vasconcelos / TV Globo

NADA AINDA
Na Globo, 

nesses últi-
mos tempos, o 
nome da La-
rissa Manoela 
foi bastante 
falado. Es-
pecialmente 
em setores da 
dramaturgia.

Mas data 
hoje, não tem 
nada acerta-
do. Ainda.

C´EST FINI
Em 17 de novembro, às 20h30, o 
canal Prime Box Brazil promove 
a estreia da série “Making Of”, 
da Medialand, que brinca com os 
bastidores da TV como cenário 
principal da trama. Trata-se de 
uma série dentro de outra.
O elenco encara os transtornos 
diários de uma equipe de 
gravação que vai viver os últimos 
dias de trabalho da série de terror 
“Calafrio”. O ator principal é Felipe 
Hofstatter (“Gamebros”/Netflix).
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28ª Rodada - Série A

CORINTHIANS SANTOS

0x0

Sab, 26/10 | Arena Corinthians | 17h

CEARÁ VASCO

1x1

Sab, 26/10 | Arena Castelão | 19h

BAHIA INTERNACIONAL

2x3
Sab, 26/10 | Arena Fonte Nova | 19h

FLUMINENSE CHAPECOENSE

1x1
Sab, 26/10 | Maracanã | 19h30

CRUZEIRO FORTALEZA

1x1
Sab, 26/10 | Mineirão | 19h

GRÊMIO BOTAFOGO

3x0

Dom, 27/10 | Arena do Grêmio | 16h

SÃO PAULO ATLÉTICO-MG

2x0
Dom, 27/10 | Morumbi | 16h

ATHLÉTICO-PR

4x1
Dom, 27/10 | Arena da Baixada | 16h

AVAÍ PALMEIRAS

1x2
Dom, 27/10 | Ressacada | 18h

FLAMENGO CSA

1x0

Dom, 27/10 | Maracanã | 19h

GOIÁS

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 67 28 21 36

2°  Palmeiras 57 28 16 22

3º  Santos 52 28 15 12

4º  São Paulo 49 28 13 12

5º  Internacional 45 28 13 08

6º  Corinthians 45 28 11 10

7º  Grêmio 44 28 12 17

8º  Athletico-PR 42 28 12 12

9º  Bahia 41 28 11 05

10º  Goiás 38 28 11 -13

11º  Vasco da Gama 38 28 10  -6

12º  Atlético-MG 35 28 10  -5

13º  Botafogo 33 28 10   -8

14º  Fortaleza 32 28  9  -7

15º   Ceará 30 28  8  -2

16º  Fluminense 30 28  8 -10

17º  Cruzeiro 29 28  6 -12

18º  CSA 26 28  6 -22

19º  Chapecoense 18 28    3 -21

20º  Avaí 17 28  3 -28

No jogo seguinte à goleada por 
5 a 0 sobre o Grêmio, que colocou 
o time na final da Conmebol Li-
bertadores, o Flamengo venceu o 
CSA por 1 a 0, neste domingo, 27, 
no Maracanã, em duelo válido pela 
28ª rodada do Campeonato Brasi-
leiro. O gol foi marcado pelo meio-
-campista uruguaio Arrascaeta.

Em campo, o time carioca co-
meçou com o ritmo de sempre e, 
aos nove minutos, abriu o placar. 
Éverton Ribeiro fez linda jogada, 
serviu Arrascaeta, que driblou o 
adversário e marcou. Foi o 11º gol 
do uruguaio na competição. No 
entanto, o time caiu de rendimento 
ainda na primeira etapa.

O goleiro Diego Alves foi res-
ponsável por fazer grandes defe-
sas, incluindo uma envolvendo o 
lateral potiguar Apodi, e segurar o 

placar em 1 a 0. No fim, o veterano 
Alecsandro, de cabeça, assustou 
com uma cabeçada que deixou o 
goleiro rubro-negro pregado e só 

obervando a bola raspar a trave.
Com o resultado, o Flamengo 

chegou aos 67 pontos e manteve 
a diferença de dez pontos para o 

Palmeiras, que também venceu na 
rodada. O próximo compromisso 
rubro-negro será contra o Goiás, 
na quarta-feira, no Serra Dourada.

Uruguaio De Arrascaeta foi o responsável pelo gol que deu a vitória magra ao Flamengo contra o CSA no Rio, neste domingo

Flamengo leva sustos do CSA, mas vence 
por 1 a 0 e segue na ponta do Brasileirão
Time carioca não teve uma boa atuação no Maracanã, sofreu, mas conseguiu mais três pontos na 
tabela; próximo adversário será o Goiás, na quarta-feira, no estádio do Serra Dourada, em Goiânia

Brasileirão

Marcelo Cortes / CRF
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Construtora Mendonça Júnior Ltda, CNPJ 41.001.280/0001-30, torna Público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS 
para o transporte de resíduos sólidos não perigosos da Construção civil, localizada na Rua Amaro 
Mesquita, 295 Lagoa Nova – Natal/RN.

Erivan Justo de Mendonça
Diretor

LICENÇA AMBIENTAL

COLMEIA VIGÉSIMA PRIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ: 13.138.272/0001-02 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que reque-
reu à SEMURB em 14/10/2019, através do Processo Administrativo Nº 036848/2019-05, a Licença 
Simplificada de um Empreendimento do tipo Residencial Multifamiliar, com área construída de apro-
ximadamente 9.757,24m² em um terreno de 1.570,67m², situado na Av. Hermes da Fonseca, 1325, 
Tirol– CEP 59020-145 - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação 
de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

FUNERARIA JESUS DE NAZARÉ LTDA, CNPJ: 31.001.081/0001-78,  TORNA PÚBLICO QUE ESTÁ 
REQUERENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO- SETMADE (LICENÇA DE OPERAÇÃO- LO) PARA ATIVIDADES FUNERÁRIAS E 
FLORICULTURA NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM, AV. LUIZ LOPES VARELA 1050 – , CENTRO,

ELIELSON ALVES MACIEL (PROPRIÉTARIO)

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

A Empresa EDP RENOVAVEIS BRASIL S.A., CNPJ nº 09.334.083/0001-20 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença simplificada prévia (LSP) para o licenciamento referente a Usina Fotovoltaica 
Baixa do Feijão solar, localizada nas fazendas Baixa do Feijão e São José localizadas no Município 
de Jandaíra/RN.

Proprietário
EDP RENOVAVEIS BRASIL S.A.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIZ FERNANDES NETO EIRELI, CNPJ Nº 40.792.756/0001-35, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada, para uma indústria de fabricação de concreto usinado, localizada na Rua João 
Barbosa de Lira, Alto do Sumaré, Mossoró/RN.

LUIZ FERNANDES NETO EIRELI
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
as seguintes licenças:
n Licença de Instalação para a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, correspon-
dente à UEE Angicos I, localizada na zona rural de Macau/RN.
n Licença de Instalação para a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, correspon-
dente à UEE Angicos II, localizada na zona rural de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
seguintes licenças:

n Licença Prévia nº 2019-133448/TEC/LP-0034, com prazo de validade até 20 de outubro de 
2021,em favor do empreendimento UEE Angicos I, para a atividade de geração de energia elétrica de 
matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.

n Licença Prévia nº 2019-133447/TEC/LP-0033, com prazo de validade até 20 de outubro de 2021, 
em favor do empreendimento UEE Angicos II, para a atividade de geração de energia elétrica de 
matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

A Sony incluiu na des-
crição de uma vaga de em-
prego para Gerente Sênior 
de Engenharia de Nuvem, 
que o candidato bem sucedi-
do seria “um dos líderes de 
uma equipe de elite que está 
super empolgada para lan-
çar o próximo console mais 
rápido do mundo (PlaySta-
tion 5) em 2020”.

Essa é uma afirmação 
polêmica para se fazer sobre 
um videogame que ainda 
nem foi lançado. Não é pos-
sível saber se quem escre-
veu a descrição viu as espe-
cificações do Xbox Scarlett e 
sabe que o PS5 será melhor, 
ou se ela está apenas muito 
empolgada.

Enquanto isso, grande 
parte do PlayStation 5 per-
manece envolto em misté-
rio. Apesar de termos visto 
uma renderização ou outra 
vazada e, até mesmo, fotos 
do kit e seu suposto preço, 
talvez a informação mais 
sólida que poderia indicar 
que este será o console mais 
rápido do mundo tenha vin-
do do líder de arquitetura do 
PlayStation 4, Mark Cerny.

Em abril, Cerny revelou 
que o novo console conta-
rá com uma unidade SSD, 
uma tecnologia de arma-
zenamento considerada a 
evolução do disco rígido, 
que é muito mais capaz de 
carregar dados e  reduzir a 
quantidade de tempo de car-
regamento de tela.

Para demonstrar, Cerny 
colocou uma cena de “Ho-
mem-Aranha” rodando em 
um PlayStation 4 Pro e em 
um kit de desenvolvimento 
do PlayStation 5. O PlayS-
tation 4 levou 15 segundos 
para carregar, enquanto a 
máquina de última geração 
a colocou em funcionamento 
em apenas 0,8 segundos.

PlayStation 5 será 
o “console mais 
rápido do mundo”, 
segundo Sony

Game ainda não tem informações

Olhar Digital

Vídeogame

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro oficial inscrito na JUCERN nº 024/11, com escritório à Rua 
Presidente Artur 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 de 24/10/2012, no qual figura 
como Fiduciante AGENOR ALVES DE FREITAS JUNIOR, brasileiro, solteiro, escrivão da Polícia Federal, RG 
nº 1.525.249-SSP/PE, CPF nº 167.377.764-34, residente e domiciliado à Rua Praia Redonda, 2238, Ponta 
Negra, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
04 de novembro de 2019, às 10:00 horas, à Rua Presidente Artur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.406.860,80, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído Um (01) prédio residencial nº 3390, 
situado à Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), lado par, esquina com a Rua Projetada, no bairro de Ponta 
Negra, zona suburbana, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, bem o domínio dos respectivos 
terrenos próprios, onde dito prédio se acha edificado, designados por lotes 01, 02 e 03, da Quadra “E”, os 
quais têm de per si, as seguintes características: LOTE 01 – medindo 366,00m² de superfície, limitando-se: ao 
Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), com 12,00m; ao Sul, com parte do lote 06, com 12,00m; 
a Leste, com a Rua Projetada, com 34,00m; e, ao Oeste, com o lote 02, com 30,00m; LOTE 02 – medindo 
354,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga Rua Projetada), com 12,00m; 
ao Sul, com parte do lote 06, com 12,00m; a Leste, com o lote 01, com 39,00m; e, ao Oeste, com o lote 03, com 
29,00m; e LOTE 03 – medindo 342,00m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Antônio Mor (antiga 
Rua Projetada), com 12,00m; ao Sul, com parte dos lotes nºs 06 e 07, com 12,00m; a Leste, com o lote 02, 
com 29,00m; e, ao Oeste, com o lote 04, com 28,00m, conforme matrícula sob nº 13.301 no 7º Ofício de Notas 
de Natal, Registro de Imóveis da 3ª Zona, comarca de Natal/RN, em 20/02/1997. Obs: Ocupado. Desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 05 de novembro de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 645.525,49. 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

A HMG – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direi-
to privado inscrita no CNPJ/MF nº 04.654.424/0001-20, com sede na Av. Amintas Barros, 3700, 
sala 1403, torre Trade, bairro de Lagoa Nova, Natal-RN, 59075-810, e-mail  hmgadministracao@
hmginvestimentos.com.br,  telefones (84) 3206-0689, 3025-1980,  99171-4607, pelo presente 
Edital e em razão do não atendimento a notificações anteriormente enviadas, Convida os Com-
promissários Compradores do empreendimento denominado de Desmembramento Guarapes III, 
localizado no município de Macaíba-RN, abaixo identificados, a comparecerem na Av. Duque 
de Caxias, nº 198, bairro da Ribeira, Natal-RN, telefone (84) 3221 4508, nesta Capital, no prazo 
improrrogável de 15(quinze) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pen-
dências referentes aos contratos abaixo listados sob pena de que se não o fizerem, o contrato 
será rescindido automaticamente:

Natal-RN, 24/10/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 087/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL NA FORMA PARCELADA 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIOS PARA O USO DAS UNIDADES ADMINISTRA-
TIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 13/11/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Muni-
cipal. 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, 24/10/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 086/2019, com o 
objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 
PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, COM UM TOTAL 
PREVISTO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE LE-
VE E PESADA PARA O PREPARO DO SOLO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE 
MACAÍBA/RN, com registro de preço. A sessão pública dar-se-á no dia 12/11/2019 às 08h30min, na sede 
da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 24/10/2019. Pregoeiro/PMM.

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 (159), processo nº 0857925-28.2017.8.20.5001, proposta por Exequente: 
Banco Santander contra Executado: Peca Facil Auto Pecas Comercial Ltda - EPP, Erika Albuquerque De Lima Gomes, sendo 
determinada a Citação de Peca Facil Auto Pecas Comercial Ltda - EPP (CNPJ: 06.164.474/0001-55), Erika Albuquerque De 
Lima Gomes(CPF: 784.615.104-53), para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 683.534,62, 
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 
ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório 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, e requerer o pagamento 
do restante inclusive custas e honorários, 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, 11 de outubro de 2019. K-25e28/10
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Bom astral para quem planeja 
iniciar uma sociedade ou liderar um 
trabalho em grupo. Só não seja muito 
autoritário(a). Ótima fase para iniciar 
um romance ou fortalecer os laços 
com o seu amor.

Aposte no seu charme e jogo de 
cintura para se entender com 
as pessoas. Tensão em casa à 
tarde: saiba ceder. Na conquista 
e no romance, vai deixar claro o 
que quer.

Você terá energia e disciplina de sobra 
para cumprir suas tarefas. Mas tenha 
cuidado com a pressa parar evitar 
acidentes. Proteja sua saúde. Na 
união, participem mais dos interesses 
um do outro.

Respeite o desejo de se isolar e 
descanse para repor as energias. 
Seu coração pode balançar 
por uma pessoa misteriosa ou 
comprometida. Avalie os riscos 
antes de se envolver.

Sua criatividade te ajudará a agilizar 
o serviço. Para quem está de folga, 
a ordem dos astros é curtir a vida. 
Vá a festas, curta os filhos, pratique 
esportes e namore! No romance, 
clima apaixonado.

Ótimo astral para encontrar amigos e 
se enturmar com gente nova. Numa 
dessas, pode até conhecer alguém e se 
apaixonar. Na união, é preciso respeitar 
a liberdade um do outro.

Cuidar do lar e da família é tudo que 
você vai querer hoje. Só cuidado com 
discussões. No trabalho, boa hora 
para tirar um velho projeto da gaveta. 
A união vai pegar fogo entre quatro 
paredes!

Se depender do apoio dos astros, nada 
será capaz de impedir você de conseguir 
o que deseja. Capriche no visual e mostre 
todo seu charme nas paqueras. A dois, 
lutem juntos por um futuro melhor.

No trabalho, vai impressionar com 
ideias inteligentes e criativas. Mas 
cuidado para não ser inflexível com 
os outros. Bons papos vão agitar a 
paquera e você não pensará duas 
vezes em se declarar. 

Dia perfeito para viajar e matar a saudade 
de pessoas que não vê há algum tempo. 
Quem está só pode conhecer alguém. O 
romance pede novos estímulos: sair da 
rotina pode ser excitante.

Tudo indica que você vai se 
preocupar com grana. Mas Marte 
te dará garra para correr atrás de 
ganhos. No amor, aventuras não 
terão espaço no seu coração. Vai 
querer alguém para chamar de seu.

O dia pode trazer mudanças 
importantes para sua vida. No campo 
sentimental, seu charme vai atrair 
como ímã e vai ser fácil envolver quem 
deseja. União em crise vai se firmar ou 
terminar de vez.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Téo hesita em denunciar Jô à Polícia. Rael se despede de Jô e ela afirma a William que se casará 
com Téo. Lyris pede ajuda a Agno para recuperar seu anel de noivado, roubado por Rael. Fãs de 
Vivi vão até a fábrica de Fabiana e ela se desespera. Fabiana decide readmitir Abel. Márcio sugere 
que Fabiana peça ajuda a Kim para fazer uma ação com Vivi. Amadeu desconfia do comportamento 
de Téo. Vivi acalma os fãs para ajudar Fabiana. Agno e Leandro aconselham Téo. Evelina alerta Jô 
sobre a conversa de Téo e Amadeu. Téo confronta Jô sobre o assassinato de Jardel. 

A DONA DO PEDAÇO

Almeida conta para Júlio a conversa que teve com Clotilde. Olga passa mal e Zeca se 
preocupa. Virgulino é preso. Júlio e Almeida vão à delegacia para ajudá-lo. João procura 
Afonso. João tenta convencer Afonso a aceitar que Inês vá morar com ele e Shirley. Júlio e 
Almeida tiram Virgulino da cadeia. Shirley não deixa Carlos falar com Inês. Dona Maria se 
preocupa com Olga.

ÉRAMOS SEIS

Paloma é hostil com Natasha. Lulu incentiva Paloma a ficar com Marcos. Toshi segue 
conselho de Thaíssa e oferece dinheiro a Léo para que ele se case com ela. Marcos se 
declara para Paloma. A pedido de Sofia, Nana desenha o vestido que Paloma imaginou 
para uma das personagens do livro Mulherzinhas, e Alberto intui que a filha poderia 
trabalhar com a costureira. Alice questiona Francisca sobre Ramon. 

Poliana desabafa com Raquel sobre o bullying que está sendo praticado com ela. Luigi 
conta para os pais sobre as ofensas e brincadeiras maldosas que sofre na escola, e 
eles decidem conversar com Ruth e Helô sobre o caso. Débora conta para Afonso que 
Luisa irá morar na casa de Marcelo provisoriamente. Marcelo vai viajar com a mãe para 
acompanhá-la no tratamento da memória. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Tite prevê aprendizado em 
amistosos da Seleção Brasileira

Treinador

Logo após anunciar a lista de 
convocados para os últimos dois 
amistosos do ano da seleção brasi-
leira, o técnico Tite admitiu que os 
jogos da seleção não são o “mundo 
ideal”. Ele ressaltou, no entanto, 
ser possível tirar algum apren-
dizado diante de adversários de 
menor expressão. A CBF reúne a 
seleção para as partidas diante de 
Argentina e Coreia do Sul em no-
vembro. Os jogos também serão os 
últimos dois antes da estreia do ti-
me nas Eliminatórias para a Copa 
do Mundo do Catar, cuja primeira 
rodada será disputada em março 
do ano que vem.

No próximo mês, além do clás-
sico com os argentinos, o Brasil te-
rá um duelo com a Coreia do Sul. 
Recentemente, a seleção empatou 
com Senegal, Nigéria e Colômbia, 
e perdeu para o Peru. Antes da 
Copa América, o time encarou 
equipes mais fracas, como Pana-
má, Catar e Honduras. A única 
seleção europeia no caminho do 
Brasil foi a República Checa.

“Existe o mundo real e o mun-
do ideal. Eu queria jogar de novo 
contra a Bélgica, diante da Ale-
manha... Mas se eles não querem, 
a gente vai fazer o quê? Não tem 
jogo... Então a gente procura (um 
rival) na medida do possível”, co-
mentou Tite. “Vai te trazer de al-
guma forma, em alguma circuns-
tância, algum aprendizado para 
as competições oficiais.”

O treinador destacou o clássico 
com a Argentina, de Messi, mar-
cado para o dia 15. “É um campe-
onato à parte. Acho que é o quinto 

jogo que teremos contra eles. A 
margem de diferença para jogo de 
Eliminatórias, de Copa América, 
é muito pequena por causa da ri-
validade, pela grandeza das duas 
equipes”, considerou.

O auxiliar Cléber Xavier pro-
curou enaltecer também a Co-
reia do Sul, último adversário do 
Brasil no ano. “A Coreia é uma 
daquelas seleções que a gente 
menospreza de modo geral, mas 
é uma seleção com grandes par-
ticipações em Copas do Mundo, 
com frequentes participações nos 
Mundiais. Geralmente é uma das 
melhores equipes da Ásia. Venceu 
a Alemanha na última Copa”, 
pontuou.

Quem fez a defesa mais enfá-
tica dos amistosos marcado pela 
CBF, contudo, foi o coordenador 
da seleção, Juninho Paulista. Ele 
faz o trabalho de Edu Gaspar, 
braço-direito de Tite antes de se 
tranferir para o Arsenal. “Depois 
da Copa América, enfrentamos 
dois adversários, a Colômbia e o 
Peru, que são fortíssimos e bem 
ranqueados na Fifa. Na sequên-
cia, pegamos duas das melhores 
equipes africanas. Senegal vem 
liderando o ranking (africano) há 
dois, três anos, e a Nigéria tam-
bém é sempre bem ranqueada. E 
agora (teremos) os amistosos com 
Argentina e Coreia do Sul”, ava-
liou Juninho. 

“Não são jogos preparatórios 
em vão. São adversários fortes 
e que vão servir muito para que 
nosso início de Eliminatórias seja 
bem feito”, completou.

Treinador da Seleção minimizou sequência de quatro partidas sem vitórias no escrete canarinho

Treinador convocou atletas na última sexta-feira para 
dois jogos em novembro

Lucas Figueiredo / CBF
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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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