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Apesar disso, Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Natal abriu 
procedimento para preservar vegetal, 
o que impede o corte.

Com anuência do marido, Andréa 
Ramalho teria mobilizado cargos 
para votar em Nina Souza, mesmo 
com Adjuto concorrendo junto.

Presidente da cooperativa 
habitacional, Edival Martins diz que, 
com a crise, ritmo de construções 
diminuiu, mas não parou.

Árvore no meio da
rua prejudica trânsito 
prejudica trânsito na 
zona Sul de Natal

Ação da mulher 
de Carlos Eduardo 
prejudicou eleição de 
fi lho de Álvaro Dias

Coophab chega à 
marca de 5,6 mil
imóveis contruídos no 
Rio Grande do Norte

Eleitores derrotam 
oligarquias no RN

Justiça decreta intervenção na Casa 
do Estudante e exige providências

No 1° turno da eleição local, representantes das famílias Alves, Maia e Rosado 
amargaram derrotas: Agripino e Garibaldi deixarão o Senado a partir do ano que 
vem; Beto Rosado, a Câmara; e Larissa Rosado, a Assembleia Legislativa.

Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública determinou que interventor elabore cadastro 
atualizado dos estudantes e só mantenha na unidade quem realmente precisa.
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Problema fi ca em Ponta Negra

José Agripino Maia perdeu Câmara Garibaldi Filho não voltará ao Senado Beto Rosado perdeu para deputado
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Tabuleiro do 2° turno

O partido Novo e o PP informaram nesta terça-feira, que não 
devem apoiar nenhum candidato no segundo turno das eleições 
presidenciais, que serão decididas entre Jair Bolsonaro (PSL) 

e Fernando Haddad (PT). “O Novo não apoiará nenhum candidato 
à Presidência, mas somos absolutamente contrários ao PT, que 
tem ideias e práticas opostas às nossas”, diz a nota enviada pela 
sigla à imprensa. O Solidariedade deve liberar seus integrantes, 
majoritariamente favoráveis a Haddad. O PTB, por sua vez, anunciou 
nesta tarde apoio ao capitão reformado. Já o DEM deve liberar seus 
fi liados a votar em quem quiser. E o PDT, do terceiro lugar Ciro 
Gomes, pretende anunciar um “apoio crítico” a Fernando Haddad.

>> O desentendimento político 
entre Álvaro Dias e Carlos Eduardo 
(ver Pág. 4) - provocado pelo apoio 
do ex-prefeito a Nina Souza para 
deputada estadual, em detrimento 
de Adjuto Dias, fi lho de Álvaro - pode 
infl uenciar o segundo turno das 
eleições para o Governo do Estado. 
Informações dão conta de que Álvaro 
fi cou chateado com a situação e que 
pode “largar de mão” a candidatura 
de Carlos a governador no segundo 
turno, por entender que o aliado 
descumpriu um acordo.

>> Lá e cá. Pelo visto, o RN terá no 
segundo turno para governador uma 
“disputa particular” entre os eleitores 
de Fernando Haddad (PT) e Jair 
Bolsonaro (PSL). Do lado petista, 
o apoio na eleição estadual vai, 
obviamente, para Fátima Bezerra 
(PT). E, do lado de Bolsonaro, os 
votos devem ser depositados em 
massa em Carlos Eduardo Alves 
(PDT). Ou seja: se aproxima mais 
um plebiscito entre o petismo e o 
antipetismo.

>> Disputa local. Em Assu, dois ex-
prefeitos disputaram a preferência do 
eleitorado para deputado estadual: 
Ivan Júnior (PSD) e George Soares 
(PR). Na cidade, Ivan levou a melhor 
e obteve 12,4 mil votos, mas George 
conseguiu melhor desempenho no 
Estado como um todo e foi ele quem 
acabou levando a melhor.

>> Fenômeno. O candidato do 
PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Estou procurando 
alguém que expulse 
a filosofia de Paulo 

Freire”
Jair Bolsonaro, candidato do PSL à 

Presidência, sobre sua escolha para 
ministro da Educação

>> Linha sucessória. 
Deputados federais eleitos 
interessados na presidência 
da Câmara já vislumbram 
ir à Justiça para barrar 
eventual candidatura de 
Kim Kataguiri (DEM-SP, 
foto) à vaga, que o tornaria o 
primeiro na linha sucessória 
do País. O problema: ele 
tem 22 anos, enquanto a 
Constituição diz que para 
assumir o Planalto é preciso 
ter 35. A palavra fi nal seria 
do Supremo.

comemorou, em entrevista a uma 
rádio paulista nesta terça-feira, 9, 
o resultado das urnas e comparou 
sua aprovação popular com a do 
ex-presidente Lula. “Ninguém, nem 
mesmo Lula, teve uma votação tão 
massiva no primeiro turno quanto 
eu”, disse. O candidato do PSL 
recebeu 46% dos votos no domingo, 7.

>> Semelhança. A afi rmação de 
Bolsonaro, contudo, não condiz com a 
verdade. No primeiro turno de 2006, 
em uma disputa com o ex-governador 
paulista e presidenciável do PSDB 
derrotado nessas eleições, Geraldo 
Alckmin, o ex-presidente Lula (PT) 
esteve perto de liquidar a eleição, 
com 48,61% dos votos válidos.

>> Perda irreparável. O 
deputado estadual reeleito Tomba 
Farias (PSDB) classifi cou como 
“perda irreparável” as derrotas de 
Garibaldi Alves Filho (MDB) e José 
Agripino Maia (DEM) nesta eleição, 
respectivamente para o Senado e a 
Câmara Federal. “Só o tempo dirá”, 
destacou ontem.

>> Renovação. A bancada do Rio 
Grande do Norte no Senado poderá 
ser 100% renovada a partir de 2019. 
Além dos já eleitos Zenaide Maia 
(PHS) e Styvenson Valentim (Rede) 
para o lugar de José Agripino e 
Garibaldi, existe a possibilidade de 
Jean-Paul Prates (PT) assumir a 
vaga que hoje pertence a Fátima 
Bezerra (PT). Isso vai acontecer caso 
a petista se torne governadora.

Estadão / Reprodução

José Aldenir / Agora RN

REPRESENTAÇÃO

Cristiane vai levantar 
bandeira da mulher
em novo mandato

Única mulher reeleita para o 
cargo de deputada estadual aqui 
no Rio Grande do Norte, Cristiane 
Dantas (PPL) declarou que vai 
continuar defendendo as mulheres 
em seus próximos quatro anos de 
mandato. Junto com Isolda Dantas 
(PT) e Eudiane Macedo (PTC), a 
deputada vai compor a bancada 
feminina da casa.

“Infelizmente mantemos o 
mesmo número de mulheres na 
bancada. São apenas 3 entre 24 
cadeiras. Essa representatividade 
ainda é pouca quando é tão 
importante a participação da mulher 
na política”, avalia Cristiane.

Para ela, a união entre as 
deputadas é fundamental para a 
defesa de direitos. “Precisamos 
continuar trabalhando à favor da 
saúde da mulher, nos empenhar 
para que ações como o Outubro 
Rosa receba mais investimento”. 

José Aldenir / Agora RN

Deputada Cristiane Dantas (PPL)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Alckmin critica Doria: 
“Traidor eu não sou”
Dois dias após amargar o quarto 
lugar na eleição presidencial, o 
candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, 
criticou o candidato ao governo de 
São Paulo, João Doria, durante 
reunião da Executiva do partido. Em 
trecho da reunião obtido pelo jornal 
Estadão Alckmin interrompe Doria, o 
chamou de “temerista” e diz: “Traidor 
eu não sou”.

Werther Santana / Estadão
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ELEIÇÕES 2018

Rede anuncia apoio a Fátima Bezerra 
no segundo turno para Governo do RN

PT / Divulgação

A Rede Sustentabilidade decidiu 
apoiar a candidatura da senadora 
Fátima Bezerra (PT) para o segun-
do turno das eleições ao Governo 
do Rio Grande do Norte. As duas 
legendas ofi cializaram o acordo em 
reunião ocorrida na noite da última 
segunda-feira, 8. O senador eleito 
pela Rede Styvenson Valentin não 
compareceu.

A reunião com a cúpula do PT 
teve a presença de Freitas Júnior, 
candidato da Rede ao Governo do 
Estado, e de João Napoleão, que 
buscava uma vaga no Senado.

Segundo Freitas Júnior, a de-
cisão foi pautada pela coerência 

e pelo alinhamento ideológico em 
determinados posicionamentos dos 
dois partidos, como a valorização do 
serviço público e o fortalecimento de 
políticas de inclusão social. Ele fi cou 
com 0,56% dos votos na eleição do 
último domingo.

“Nesse momento de crise que 
passa o Rio Grande do Norte, nós de-
cidimos por apoiar a única candidata 
de origem popular e que deverá ser a 
única mulher governadora do Brasil. 
Um apoio coerente, que possa trazer 
de volta a valorização do serviço públi-
co, e a retomada do desenvolvimento 
econômico com inclusão social e pre-
servação ambiental”, disse Freitas.  Freitas Júnior e Fátima Bezerra

SEGUNDOS
EM QUINZE

Candidato no Rio ameaça 
prender adversário ao vivo
O candidato do PSC ao governo do 
Rio, Wilson Witzel, acusou a campanha 
de Eduardo Paes (DEM) de produzir 
fake news contra ele e ameaçou o rival 
com voz de prisão durante os debates, 
caso Paes “fale mentiras ao vivo”. 
Witzel também endureceu o discurso 
sobre segurança. Ele disse, ontem, 
que defende “direitos humanos para 
humanos direitos”.

Samuel KlickSam / Divulgação

Eleitores retiram do poder parte de 
oligarquias com atuação no Estado

PUNIÇÃO

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Derrotas eleitorais de José Agripino Maia e Garibaldi Alves, que deixam o Senado ao final deste ano; a 
não candidatura de Felipe Maia; e as derrotas de Beto e Larissa Rosado simbolizam fim de uma era

O poder político passará por mo-
difi cações no legislativo federal. O 
novo desenho apaga, por pelo menos 
dois anos, as fi guras de dois prota-
gonistas das oligarquias políticas do 
Estado: José Agripino Maia e Gari-
baldi Alves, que fi carão sem man-
dato a partir de janeiro e perdem o 
discutido foro privilegiado. Os dois 
– que foram derrotados nesta eleição 
– agora cruzam os dedos para o êxito 
de Carlos Eduardo Alves, que está 
na disputa pelo governo do Estado.

Garibaldi Alves, que já foi o se-
nador de um milhão de votos, agora 
obteve pouco mais de um terço deles. 
A maior parte do eleitorado optou 
pela mudança, elegendo Styvenson 
Valentin e Zenaide Maia. O outro 
senador, José Agripino, que já vinha 
em baixa com o eleitorado potiguar, 
optou por uma candidatura a depu-
tado federal como um puxador de 
votos para a coligação. A tática não 
funcionou – José Agripino perdeu as 
eleições, seu fi lho Felipe Maia sequer 
concorreu na tentativa de salvar o 
pai (para não deixá-lo sem manda-
to) e também fi cará fora da política 
nos próximos dois anos. Em nível de 
legislativo estadual, a derrota nas 
urnas de Márcia Maia também pode 

representar uma ruptura com o mo-
delo tradicional de fazer política por 
meio de “força familiar”.

Ainda na área legislativa, outra 
família sofreu duas derrotas signi-
fi cativas nas urnas. Beto Rosado, 

candidato a deputado federal, e La-
rissa Rosado, a deputada estadual, 
não conseguiram se reeleger. Das 
três famílias tradicionais, os Alves 
permanecem com um fôlego para 
mais quatro anos, com a vitória de 

Walter Alves para deputado federal. 
Na família Rosado, a prefeita de 
Mossoró, Rosalba Ciarlini, deverá 
tentar a reeleição para a prefeitura 
de Mossoró em 2020. O mesmo já se 
diz de Felipe Maia, que deverá ser 
candidato a prefeito de Natal e, por 
isso, estaria dando um “descanso” 
para cuidar dos negócios da família.

Agora, estas três famílias podem 
emergir no segundo turno das elei-
ções para o governo do Estado, por 
meio de Carlos Eduardo Alves, que 
já viajou até Brasília para negociar 
o apoio ao presidenciável Jair Bol-
sonaro no sentido de um colar na 
imagem do outro. Pelos resultados 
nas urnas, quem conseguiu mostrar 
afi nidade política com Bolsonaro se 
deu bem no primeiro turno e como 
o presidenciável terminou a eleição 
20 pontos percentuais à frente do 
petista Fernando Haddad, as chan-
ces de vencer hoje são maiores que 
de uma derrota. No entanto, esse 
cenário se dá no plano federal, pelo 
fato de na esfera estadual a petista 
Fátima Bezerra ter fi cado na frente 
no primeiro turno 13 pontos percen-
tuais. Como todos os políticos dizem: 
segundo turno é outra eleição e tudo 
pode acontecer. 

José Agripino (DEM) tentou Câmara Garibaldi Filho (MDB) perdeu Senado



A eleição para deputado estadu-
al no Rio Grande do Norte gerou um 
desentendimento entre o atual pre-
feito de Natal, Álvaro Dias (MDB), e 
o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, 
candidato do PDT ao Governo do 
Estado. No centro da desavença, o 
insucesso eleitoral do fi lho de Álva-
ro, Adjuto Dias (MDB), para a As-
sembleia Legislativa.

Fontes ligadas ao Palácio Felipe 
Camarão, sede da Prefeitura do Na-
tal, afi rmam que Carlos Eduardo e 
sua esposa, a secretária municipal 
da Mulher, Andréa Ramalho, atu-

aram intensamente nos bastidores 
para favorecer a vereadora Nina 
Souza (PDT) na disputa para de-
putada estadual, o que prejudicou 
Adjuto, que não conseguiu votação 
sufi ciente para se eleger.

As informações dão conta de 
que Andréa Ramalho, enquanto 
porta-voz do marido (Carlos Eduar-
do), teria mobilizado cargos comis-
sionados das secretarias da Mulher, 

da Saúde e da Assistência Social 
para votar e pedir votos para Nina 
Souza, mesmo com o fi lho do prefei-
to sendo candidato ao mesmo cargo.

Adjuto Dias teve 28.697 votos 
no Rio Grande do Norte, dos quais 
apenas 7.939 foram em Natal. A 
votação foi praticamente idêntica à 
de Nina Souza, que conseguiu 7.379 
votos na capital – ela recebeu pouco 
mais de 21 mil em todo o Estado.

A expectativa de Adjuto e do seu 
pai, o prefeito Álvaro Dias, era que 
a estrutura de cargos da Prefeitura 
garantisse maior votação a Adjuto 
na capital. Como isso não aconte-
ceu, o candidato fi cou de fora da 
Assembleia. Na mesma coligação 
de Adjuto, para se ter uma ideia do 
prejuízo que foi a baixa votação em 
Natal, Getúlio Rêgo (DEM) foi eleito 
com 33.477 votos, 10 mil a mais que 
o fi lho de Álvaro Dias.

As mesmas fontes próximas ao 
prefeito contam que Álvaro Dias 
entendeu o apoio velado de Carlos 
Eduardo e sua mulher a Nina Sou-
za como quebra de um acordo. Pre-
feito desde abril – quando Carlos 
Eduardo renunciou para disputar 
o Governo –, Álvaro manteve toda 
a estrutura de secretários e cargos 
deixada pelo ex-prefeito, como cum-
primento a um acerto feito com o 
aliado. 
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Ação da mulher de Carlos Eduardo em favor 
de Nina prejudicou eleição de fi lho de Álvaro

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

Andréa teria mobilizado 
cargos comissionados 
para votar em Nina, a 
despeito de Adjuto Dias 
também ser candidato

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (MDB) Carlos Eduardo e a mulher, Andréa

José Aldenir / Agora RN

LEGISLATIVO

Primeira sessão da Assembleia após 
primeiro turno tem plenário quase vazio

José Aldenir / Agora RN

A primeira sessão da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte depois do resultado do 
primeiro turno das eleições teve um 
plenário repleto de cadeiras vazias. 
Entre os 24 deputados estaduais 
que constituem a atual legislatura, 
apenas 7 estiveram presentes.

Os resultados do pleito mostra-
ram que a casa será renovada em 
mais de 30%, ou seja, 9 novos no-
mes irão compor a nova legislatura. 
Alguns dos candidatos reeleitos 
presentes na sessão classifi caram 
essa eleição como “atípica”, mas 
positiva.

“Foi uma eleição diferente, mas 
vitoriosa. Precisamos agora redo-
brar os esforços para fazer merecer 
a confi ança do povo potiguar. São 
novos tempos da política do RN e 
do Brasil”, afi rmou Hermano Mo-
rais (MDB), reeleito com mais de 
38 mil votos.

Em seu pronunciamento, o pre-
sidente da Casa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB), também reeleito, com mais 
de 58 mil votos, agradeceu pela re-
eleição e reafi rmou o compromisso 
em recuperar o Rio Grande do 

Norte com os novos nomes que vão 
compor a Assembleia.

Sobre a eleição para o governo 
estadual - que terá segundo turno 
entre Fátima Bezerra (PT) e Carlos 
Eduardo Alves (PDT) -, o presiden-
te da Assembleia destacou a impor-
tância da refl exão sobre a escolha.

Para Ezequiel, os potiguares te-
rão mais tempo para avaliar e fazer 
a sua escolha.  “Os desafi os que se 
apresentam para a futura gestão 

estadual não podem diminuir a 
vontade de acertar e de ultrapassar 
os obstáculos. No Legislativo esta-
remos fi rmes para mediar confl itos 
e buscar um RN do tamanho dos 
sonhos dos potiguares”, disse.

Estiveram presentes na sessão 
Ezequiel Ferreira (PSDB), presi-
dente da casa, Hermano Morais 
(MDB), George Soares (PR), Fer-
nando Mineiro (PT), Larissa Rosa-
do (PSDB) e Vivaldo Costa (Pros). 

Presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, fez pronunciamento sobre resultados

VICE DE HADDAD

Ministro do TSE manda 
Facebook tirar 33 fake 
news sobre Manuela

O ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos 
determinou, em caráter liminar, 
a retirada de 33 fake news sobre 
Manuela D’Ávila (PCdoB), candidata 
a vice na chapa de Fernando 
Haddad (PT). Segundo a decisão, o 
conteúdo deve ser retirado em até 
24 horas do ar pelo Facebook. Os 
autores devem ser identifi cados pela 
rede social à Justiça.

Em representação, os 
advogados da coligação “O Povo 
Feliz de Novo” (PT/PC do B/
Pros) afi rmam que “as pessoas 
representadas responsáveis pelas 
contas e páginas no Facebook 
teriam se utilizado da rede social 
para ofender e difamar a candidata 
Manuela D’Ávila. 

José Aldenir / Agora RN

Candidata se sentiu ofendida
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“Disseram que eu era de um 
mandato só”, afi rma Rafael

REELEIÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Deputado federal comemora reeleição para a Câmara Federal e afirma que 
população premiou sua votação contra reformas impopulares de Temer

Reeleito com 82.791 votos, Rafa-
el Motta (PSB) é um dos três candi-
datos que renovarão o mandato na 
Câmara Federal em 2019. Segundo 
ele, o resultado foi em decorrência 
do reconhecimento do povo em sua 
defesa aos interesses coletivos.

“Entre defender interesses in-
dividuais ou coletivos, fi quei com 
a segunda opção e fui reconhecido 
por isso. Como exemplo, cito nosso 
posicionamento contra a reforma 
trabalhista e nossa posição contra a 
reforma da previdência.”, declarou.

O parlamentar disse ainda que 
esse retorno, após o período das 
eleições, é com a sensação de que o 
trabalho foi reconhecido e aprovado 
pelo povo do Rio Grande do Norte 
nas urnas. “Disseram que eu não 
chegaria lá, que eu era deputado de 
um mandato só”, enfatizou.

Suas ações na Câmara em 2019 

Rafael Motta votou contra a reforma trabalhista proposta pelo governo Temer

Derrotadas, Márcia e Larissa 
prometem continuar na política

SOLITÁRIA

REFLEXÃO 

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

As deputadas Márcia Maia 
(PSDB) e Larissa Rosado (PSDB) 
agradeceram os votos dos potiguares 
e mesmo não tendo renovado o man-
dato, afi rmaram, durante sessão 
plenária na Assembleia Legislativa 
nesta terça-feira, 9, que darão con-
tinuidade ao trabalho pelo benefício 
do povo potiguar.

“Quero fazer um agradecimento 
especial a Mossoró, que mais uma 
vez me fez a candidata mais votada 
de lá. O fato de não renovar o man-
dato não me deixa fora da política, 
que é o que eu gosto de fazer. Irei 
trabalhar, independentemente de 
estar no mandato ou não. Aproveito 
para parabenizar os colegas reeleitos 
e aos que vão chegar a esta Casa”, 
disse Larissa.

Márcia Maia também lembrou to-
dos os que confi aram no seu trabalho 
e fez uma prestação de contas do seu 
mandato. “Tenho convicção que esse 
mandato foi o meu melhor, porque foi 

o que mais produzi e apresentei pro-
jetos. Foi o mais participativo, o que 
mais interagiu. É o mandato em que 
eu estava mais preparada e madura, 

me dedicando completamente a todos 
os projetos desta Casa, a todas as 
comissões”, afi rmou a deputada, que 
não sairá da política. 

Márcia apresentou muitos projetos Larissa foi a mais votada em Mossoró

consistem na retomada dos traba-
lhos na secretaria da juventude e 
na comissão de turismo, que é de 
vital importância para a economia 
do Estado. Para Rafael Motta, esse 

novo mandato será ainda de mais 
exigência da população quanto à 
postura do político. “O trabalho será 
mais intenso na comissão de turismo  
e secretaria de juventude”, diz. 

Natália Bonavides é 
a única mulher eleita 
deputada federal no RN

José Aldenir / Agora RN

Vereadora está engajada no 2º turno 

Natália Bonavides (PT) foi 
uma dos cinco novos deputados 
federais eleitos para integrar a 
Câmara em 2019. Com 112.998 
votos, a parlamentar foi a única 
mulher eleita para ocupar o cargo. 
Segundo ela, isso é uma grande 
responsabilidade. “Infelizmente, a 
representatividade das mulheres 
nos espaços políticos ainda é 
mínima. 

Segundo Natália, as 
expectativas foram baseadas na 
construção de uma campanha 
aliada aos movimentos sociais e de 
base. “Política construída com base 
no olho no olho, ao engajamento 
dos movimentos sociais e na 
necessidade que o povo potiguar 
tinha de novas representações que 
levassem suas pautas ao Congresso 
Nacional” afi rmou. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Vivaldo Costa: “políticos 
devem entender as urnas” 
No 9° mandato de deputado 
estadual, o ex-governador e 
deputado reeleito Vivaldo Costa 
(Pros) fez um pronunciamento na 
Assembleia Legislativa sobre sua 
leitura da eleição. Para ele, o povo 
demonstrou que está mais livre 
para escolher seus representantes 
e que o político que não entender 
esse recado que as urnas deu, não 
será eleito. “Eu tenho 78 anos, já 
fui derrotado 5 vezes, inclusive na 
última eleição. Então eu sou a prova 
que é possível continuar”, disse.

José Aldenir / Agora RN
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“Mapa da derrota” comprova 
os erros de Geraldo Alckmin

O PSDB desperdiçou mais da metade da propaganda eleitoral 
de Geraldo Alckmin, de 31 de agosto a 4 de outubro, contra 
adversários: 21,9% foram de ataques a Jair Bolsonaro, 465 

inserções no total, que apesar disso não parou de crescer, e 4,7% 
criticaram Haddad, reduzindo-o a “linha auxiliar” do PT. Alckmin 
gastou somente 1,2% da propaganda para tratar de Desemprego 
e 3,5% para Saúde, segundo Relatório de Inserções da FW Spot, 
empresa em “checking de mídia”.

1 >> Bateu pouco no PT
Críticas ao PT de Haddad, rival 
histórico do PSDB, consumiram 
apenas 99 dos 2.123 programas de 
TV exibidos na campanha.

2 >> Bateu muito no PSL
Alckmin bateu em Bolsonaro usando 
1.277 inserções na TV, mas a 
estratégia parecia feita à medida para 
ajudar Haddad a ir ao 2º turno.

3 >> Candidato minimizado
Com 623 propagandas atacando 
Bolsonaro e Haddad (29,3% do total) 
e apenas 80 (3,8%) levantando a 
bola do próprio candidato.

4 >> Importante era criticar
Economia mereceu só 0,6% da 
campanha eleitoral de Alckmin 
na TV. Segurança/criminalidade, 
raquíticos 5,6% do total.

>> Fiscal do Sarney 
Durante reunião do PMDB 
nacional, em Brasília, a 
então governadora do Rio de 
Janeiro, Rosinha Matheus, 
proporcionou um raro momento 
de descontração do senador José 
Sarney. Ela contou como chegou 
a ser detida, nos anos 1980: “Eu 
era fi scal do Sarney. Briguei no 
supermercado por causa do preço de um sabonete e fui parar na delegacia. O 
Garotinho teve de ir lá me tirar.” Sarney adorou ouvir a história.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ Foi natural

surgir a fadiga 
dos materiais”
Cristovam Buarque (PPS-DF) 

admite que está “há tempo 
demais” no Senado

>> Empresas do ‘Minha 
Casa’ fi nanciam ex-
ministro
A campanha do deputado 
Bruno Araújo (PSDB) ao 
Senado, em Pernambuco, 
recebeu doações de mais 
de R$400 mil de donos 
da MRV e da Cury 
Construtora de duas das 
principais empresas que 
receberam fi nanciamentos 
para o “Minha Casa 
Minha Vida”. Como 
titular do Ministério das 
Cidades desde o início 
do governo Temer até 
novembro de 2017, Araújo 
comandou o programa 
que usou R$106 bilhões 
do FGTS para fi nanciar 
o programa habitacional 
federal.

>> PSL em alta
O PSL pode ser o destino para 
deputados que podem perder 
os partidos, fulminados pela 
cláusula de barreiras, num even-
tual governo de Jair Bolsonaro. 
Partido de presidente sempre 
atrai muita gente.

>> Desprezo pela eleição
Supera os 10,6 milhões o número 
de eleitores que votaram branco, 
nulo ou não votaram no estado de 
São Paulo, quase 36% de todos os 
eleitores. João Dória (PSDB), que 
venceu, teve 32% dos votos.

>> Estacionado no ranking
O Brasil ocupa a 161ª posição no 
Ranking de Presença Feminina 
no Poder Executivo, entre 
186 países, com apenas uma 
governadora, Suley Campos (RR). 
O ranking não vai melhorar: 
a única mulher que pode virar 
governadora em 2019 é a 
potiguar Fátima Bezerra (PT). 

>> Zero Um em campanha
Companheiros de caminhada, 
principalmente os vinculados à 
caserna, tratam Jair Bolsonaro 
por um apelido comum entre 
militares, e celebrizada no “Tropa 
de Elite”, fi lme de José Padilha: 
“Zero Um”.

>>Rede furada
O revés de Marina Silva, com 
1% dos votos, pode representar o 
começo do fi m do seu partido. A 
Rede não atingiu a cláusula de 
desempenho e, já a partir de 2019, 
perderá tempo de TV.

>> Renan se deu bem
O capitão do Exército Renan 
Contar circulou o Mato Grosso 
do Sul em uma moto, abraçado à 
bandeira de Bolsonaro. Acabou 
como deputado estadual mais 
votado. Seus 77.802 votos o 
elegeriam deputado federal.

HUMBERTO

Dr. Geraldo Ferreira

ARTIGO

Sun Tzu, com A Arte da Guerra, e 
Maquiavel, com O Príncipe, trouxeram 
para a política as estratégias militares 
ou fi losófi cas que a tornaram, dentro do 
realismo bruto em que se exerce, uma 
verdadeira guerra.

Eu fui
à guerra

Outros conceitos foram tomados de 
Hobbes, em que no estado natural do 
homem a regra é a luta de todos contra 
todos pelos recursos, ninguém sendo 
isento do medo, o que força um pacto 
na forma de um contrato social para 
que possa existir paz e defesa comum, 
e de Nietzche, que traz o juízo de que 
mais que o poder o que move o mundo 
é a Vontade de Poder. 

Forma-se assim o caldo cultural e 
sociológico no qual se faz uma cam-
panha. Gianturco aponta dois tipos 
principais de políticos, o que entende as 
demandas da sociedade e procura su-
pri-las e o que tem visão e capacidade 
para inovar e propor novas alternativas.

Cada momento tem seus líderes 
que refl etem o que é preponderante. In-
fl uenciam a decisão do eleitor a hones-
tidade, a credibilidade, a capacidade de 
inspirar pessoas e irradiar motivação. 

O abalo lançado pelos grupamen-
tos mais à esquerda contra a ordem, a 
Igreja ou à família nos últimos anos, no 
mundo e também no Brasil, provocaram 
uma reação forte, a manipulação de 
falas e imagens não mais conseguem 
desfazer nas pessoas o sentido do que 
é importante para elas.

As práticas de deformação da lin-
guagem, o uso sistemático da mentira 
e do fi ngimento, o conceito de pós ver-
dade que tenta transformar tudo numa 
narrativa, cruel particularmente com os 
menos afeitos às técnicas de manipu-
lação da linguagem, recebeu um basta. 

Eu disputei uma campanha agora, 
estive no front, vi a guerra como ela é.

Pedro Malan diz em seu livro Uma 
Certa Ideia do Brasil, que para um 
projeto de nação desenvolvida o que 
importa afi nal são a garantia das liber-
dades individuais, a justiça social e a 
efi ciência dos setores público e privado. 

Por isso vale à pena entrar na guer-
ra e lutar. Eu fui à guerra por isso.

Dr. Geraldo Ferreira 
Presidente do Sinmed RN
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Justiça decreta intervenção na 
Casa do Estudante em Natal

MEDIDA

Reprodução / Ascom

Interventor Durval de Araújo Lima será responsável por gerir a instituição e 
deve comprovar a condição dos estudantes que atualmente moram no local

 A 4ª Vara da Fazenda Pública 
de Natal decretou, em tutela de 
urgência, a intervenção na Casa do 
Estudante, em Natal.

O interventor nomeado é Dur-
val de Araújo Lima, que será o ad-
ministrador responsável por gerir 
temporariamente a instituição. A 
ação decorre de um pedido feito pelo 
Ministério Público Estadual.

Entre as medidas que devem ser 
adotadas imediatamente, está a ela-
boração de cadastro atualizado das 
pessoas que residem no imóvel.Pela 
decisão da Justiça, somente deverão 
permanecer residindo na instituição 
“quem efetivamente comprovar a 
condição de associado e estudante 
regularmente matriculado no ensino 
regular médio ou superior, com a 
comprovação de frequência”.

O interventor Durval de Araújo 
Lima, que será remunerado pelo Go-
verno do Estado, deverá identifi car 

os associados da Casa do Estudante, 
com a devida comprovação median-
te fi chas de associação. Ele tem que 
apresentar à Justiça e ao MPRN re-
latório bimestral da administração 
provisória contendo todas as infor-

mações e detalhamento das ativida-
des desenvolvidas. Ainda na decisão, 
o Juízo  deferiu que o Governo do Es-
tado fi que responsável pelos gastos 
de manutenção e funcionamento da 
Casa do Estudante. 

Pedido de intervenção foi feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte

MEIO AMBIENTE

Semurb realiza ação para proteger 
árvore que ocupa rua em Ponta Negra

José Aldenir / Agora RN

Parafraseando o poeta Carlos 
Drummond de Andrade, “há uma 
árvore no meio do caminho” de quem 
trafega pela rua Antônio Mor, na 
Vila de Ponta Negra, na zona Sul de 
Natal. O vegetal da espécie “Euge-
nia jambolana”, também conhecida 
como Azeitona Preta, já ocupa boa 
parte da via pública, obrigando que 
os motoristas redobrem a atenção ao 
transitar pelo trecho.

No local, como fl agrou o Agora 
RN, há espaço apenas para o trân-
sito de um automóvel de passeio. Os 
veículos maiores, como micro-ôni-
bus, precisam se “espremer” entre a 
árvore e o muro de uma residência.

Mesmo a árvore estando literal-
mente no meio da rua, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb) iniciou um processo 
para declarar a árvore como “imune 
à supressão”, o que impede o corte. 

Nos últimos tempos, a pasta 
municipal recebeu diversos pedidos 
da população para o corte da Azei-

tona Preta. Entretanto, o Ministé-
rio Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) ingressou com uma ação 
para protegê-la. “Compete ao órgão 
ambiental cuidar do cinturão verde 
existente no município. Desta forma, 
até mesmo a poda em área privada 
deve passar pelo crivo do Municí-

pio”, apontou a chefe do Setor de 
Licenciamento de Obras Públicas da 
Semurb, Cláudia Oliveira.

Segundo o Plano Diretor de Na-
tal, qualquer árvore pode ser decla-
rada imune à supressão por motivo 
de sua localização, raridade ou anti-
guidade. 

Árvore da espécie ‘Eugenia jambolana’ toma parte da rua Antônio Mor 

CURTO CIRCUITO

MPRN apura custos
da decoração natalina 
em Parnamirim 

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) instaurou 
inquérito civil nesta terça-feira, 
9, para apurar irregularidades 
nas licitações para a decoração 
natalina na cidade de Parnamirim. A 
investigação vai analisar os gastos 
no período de 2012 até 2016. A 
ação decorre da análise do material 
apreendido com a “Operação Curto 
Circuito”, que foi defl agrada no dia 
11 de junho pelo Ministério Público. 
A  operação investiga formação 
de cartel, fraude em licitações, 
corrupção ativa e passiva, peculato, 
organização criminosa e lavagem 
de dinheiro. Em Parnamirim, um 
único contrato de iluminação foi 
prorrogado mais de oito vezes. 

José Aldenir / Agora RN

MP vai investigar gastos públicos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Caern alerta para golpe 
utilizando nome de diretor
A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
alerta para uma tentativa de 
golpe que está sendo registrada 
desde o fi m de semana. Um 
estelionatário está se passando 
pelo Diretor Presidente da 
Companhia, Marcelo Toscano, 
para tentar extorquir pessoas, 
principalmente empresários 
com contratos vigentes na 
Caern. O golpista tem realizado 
tentativas usando o aplicativo de 
mensagens WhatsApp. A empresa 
destaca que as pessoas devem 
desconsiderar qualquer tipo de 
mensagem desta natureza e 
informar à ouvidoria da Caern, 
através do telefone 3232-4562.

José Aldenir / Agora RN
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 10 de outubro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, (exceto as ofertas válidas por 3 dias), enquanto durarem os estoques nas lojas. Garantimos 
a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, 
nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A através dos Cartões 
de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade 
do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Promoção válida para compras realizadas entre 29/9/2018 e 31/10/2018 e cadastradas até 04/11/2018. Certifi cados de autorização SEAE
Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. *O prêmio será entregue por meio de um vale-compras Makro, limitado a R$ 500,00 (quinhentos reais). **O prêmio será entregue por meio de um vale-compras Makro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). ***O prêmio de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) será entregue por meio de cartão pré-pago sem função de saque. Para mais informações, consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 10/10/2018 A 14/10/2018OFERTAS DE DIAS05

CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,89
KG

R$

ESPECIAL 
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Banana 
Pacovan 
Granel 1,99

KG

R$

Abacaxi 
Havaí
Unidade 2,49

UNIDADE

R$

Alho
Granel 12,99

KG

R$

Cará 
Granel

Batata-doce-
rosada
Granel

Macaxeira 
Granel1,99

KG

R$

2,39
KG

R$

1,99
KG

R$

CEBOLA BRANCA

Batata-doce-
rosada
Granel

MELANCIA
GRANEL

0,99
KG

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,49
GARRAFA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 latas 
c/ 473ml

2,49
LATA

R$ 3,19
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

0,99
PCT.

R$

Flocão 
de milho 
Nordestino
Pacote c/ 
500g

Biscoito recheado Treloso
Diversos sabores, unidade 
c/ 130g 0,99

UNID.

R$

50%
DE DESCONTO
NA 2ª UNIDADE 5,99 

UNID.

R$

Vassoura Phenix 
Santa Maria

Pneu Direction Touring
175/70 R13 82T 

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Ração Bonzo
Diversos sabores, 
pacote c/ 18kg

68,90
PCT.

R$1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

1,20
UNID.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

0,99
UNID.

R$

Milho-verde Aro
Unidade c/ 200g

0,94
UNID.

R$

Molho de tomate 
Maratá 
Unidade c/ 340g

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,65
PCT.

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

20,90
GARRAFA

R$

Cachaça 
Caranguejo
Embalagem c/ 12 
latas 
c/ 350ml

2,05
LATA

R$7,98
KG

R$ 9,98
KG

R$

Linguiça suína 
para churrasco 
Aurora
Pacote c/ 5kg

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

8,49
KG

R$
Filé de 
peito de 
frango 
congelado
A partir de

Coxa com 
sobrecoxa 
de frango 
congelada 
A partir de 5,95

KG

R$

Coxão mole bovino
Peça, a partir de

18,49
KG

R$

Foto Ilustrativa

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

12,89
KG

R$

Foto Ilustrativa

Carne moída bovina 
congelada 
Unidade c/500g, a partir de

2,59
UNID.

R$

Fralda Pampers 
Confort Sec
Pacote mega, diversos tamanhos

MELANCIA

Fralda Pampers 

2R$

Vodka Orloff

9R$7R$

Filé de 
Coxão mole bovino

Foto IlustrativaFoto Ilustrativa
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Banana 
Pacovan 
Granel 1,99

KG

R$

Abacaxi 
Havaí
Unidade 2,49

UNIDADE

R$

Alho
Granel 12,99

KG

R$

Cará 
Granel

Batata-doce-
rosada
Granel

Macaxeira 
Granel1,99

KG

R$

2,39
KG

R$

1,99
KG

R$

CEBOLA BRANCA

Batata-doce-
rosada
Granel

MELANCIA
GRANEL

0,99
KG

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

3,49
GARRAFA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 latas 
c/ 473ml

2,49
LATA

R$ 3,19
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

0,99
PCT.

R$

Flocão 
de milho 
Nordestino
Pacote c/ 
500g

Biscoito recheado Treloso
Diversos sabores, unidade 
c/ 130g 0,99

UNID.

R$

50%
DE DESCONTO
NA 2ª UNIDADE 5,99 

UNID.

R$

Vassoura Phenix 
Santa Maria

Pneu Direction Touring
175/70 R13 82T 

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Ração Bonzo
Diversos sabores, 
pacote c/ 18kg

68,90
PCT.

R$1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

1,20
UNID.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

0,99
UNID.

R$

Milho-verde Aro
Unidade c/ 200g

0,94
UNID.

R$

Molho de tomate 
Maratá 
Unidade c/ 340g

Açúcar cristal 
M&K
Pacote c/ 1kg

1,65
PCT.

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

20,90
GARRAFA

R$

Cachaça 
Caranguejo
Embalagem c/ 12 
latas 
c/ 350ml

2,05
LATA

R$7,98
KG

R$ 9,98
KG

R$

Linguiça suína 
para churrasco 
Aurora
Pacote c/ 5kg

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

8,49
KG

R$
Filé de 
peito de 
frango 
congelado
A partir de

Coxa com 
sobrecoxa 
de frango 
congelada 
A partir de 5,95

KG

R$

Coxão mole bovino
Peça, a partir de

18,49
KG

R$

Foto Ilustrativa

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

12,89
KG

R$

Foto Ilustrativa

Carne moída bovina 
congelada 
Unidade c/500g, a partir de

2,59
UNID.

R$

Fralda Pampers 
Confort Sec
Pacote mega, diversos tamanhos

MELANCIA

Fralda Pampers 

2R$

Vodka Orloff

9R$7R$

Filé de 
Coxão mole bovino

Foto IlustrativaFoto Ilustrativa
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Coophab alcança a marca de 
5.600 unidades habitacionais

HABITAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Deste total, 2.646 imóveis encontram-se em condições de escrituração e 
estão concentrados no município Parnamirim e há ainda novas residências

O presidente da Cooperativa 
Habitacional do Rio Grande do Nor-
te (Coophab-RN), Edival Martins, 
esteve na redação do Agora RN e 
disse que a Coophab não encerrou 
suas atividades e que este ano vai 
entregar imóveis, principalmente 
em Parnamirim. Segundo Martins, 
a Coophab chegou à marca dos 5.600 
imóveis construídos, dos quais 2.646 
estão em condições de escrituração.

De acordo com Martins, a crise 
econômica atingiu a todos e o ritmo 
de construção diminuiu, mas não pa-
rou. Ele disse ainda que o mais im-
portante a Coophab cumpre - à risca 
– que é a lei n° 5.764/71, que regula 
todas as atividades das cooperativas. 
“Não há nada que a Coophab faça 
sem antes realizar uma assembleia 
com os cooperados e tudo fi ca regis-
trado em ata”, explicou Martins.

Após explicar que a Coophab es-
tá na ativa, Edival Martins esclare-
ceu que a Coophab não tem imóveis 
em Natal. “Como tudo é feito após 
a aprovação dos cooperados, a Coo-
phab contratou construtoras para 
executar suas obras, com recursos 
dos cooperados, ou seja, sem dinhei-
ro público. A cooperativa é composta 
por sócios, que são chamados de co-

operados. Cada um entra com uma 
quantia em recursos – uns mais, ou-
tros menos -, porém, cada um só vota 
uma vez”, detalhou Edival Martins.

No caso da Coophab, não existe 
um controle individual, e sim um 
administrativo, que é eleito em as-
sembleia e trabalha por um período 
de quatro anos. Essa assembleia só é 
feita após convocação por edital. Edi-
val Martins informou que a Coophab 
foi responsável pelo povoamento de 
muitas áreas em Parnamirim, que 
hoje se tornaram bairros e um deles 

leva o nome da Coophab, onde tam-
bém foram entregues – ao poder pú-
blico – posto policial e posto de saúde.

Quanto à participação na Coo-
phab do ex-prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, o médico sanitarista 
Jaime Calado, e sua esposa Zenaide 
Maia, deputada federal eleita sena-
dora, Edival Martins destacou que 
os dois são apenas cooperados como 
os demais. Segundo Edival Martins, 
Jaime Calado não faz parte do conse-
lho administrativo desde 2008 e Ze-
naide é apenas uma sócia-cooperada. 

Presidente da Coophab, Edival Martins, diz que construções não pararam

Coophab está concentrada em 
em “povoar” mais Parnamirim

Pelo menos 2.646 imóveis en-
contram-se em condições de escri-
turação. Informações da Coophab 
destacam que há 1.000 casas no Re-
sidencial Jockey Clube, 450 casas no 
Condomínio Jockey Clube, 160 uni-
dades habitacionais no Residencial 
Colinas do Sol, 688 no Residencial 
Itamaraty, 144 no Jardim Itamaraty 
e 204 no Ícaro Residencial.

Segundo Edival Martins, a Coo-
phab está trabalhando para garantir 
a escrituração de outros empreendi-
mentos, como, por exemplo, nas 650 
unidades habitacionais do Cidade 
Jardim, 700 na Esplanada dos Jar-
dins, 300 no Jardim das Nações. 
Para escriturá-los é necessário fazer 
a averbação no cartório de imóveis, 

apresentando quatro documentos: 
Habite-se, Certidão de Caracterís-
ticas, Certidão Negativa de Débitos 
(CND), junto ao Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS) e o Al-
vará de Construção.

De acordo com Edival Martins, o 
cooperado não deve se preocupar com 
essa documentação, por se tratar de 
uma atribuição da Coophab, que já 
vem sendo feita. “A Coophab fornece 
a autorização para o cartório lavrar 
a escritura”, disse Martins. Antes de 
entregar o imóvel, o sócio-cooperado 
recebe a autorização da entrega da 
casa. Lá, tem o nome da construtora 
com o termo de vistoria. “O fato de 
a Coophab não construir não quer 
dizer que haverá permissão para a 

entrega de imóveis com algum pro-
blema”, comentou Martins.

Além dos imóveis, a Coophab já 
entregou três postos de saúde e cin-
co postos policiais ao poder público. 
Isso sem contar nas sete quadras 
poliesportivas, 300 mil metros de 
calçamento de paralelepípedo, 50 
mil metros de rede de distribuição 
de água e de energia. Sobre o seguro, 
as entidades que trabalham com fi -
nanciamento de habitação o exigem. 
Porém, o seguro contratado pela 
Coophab não é de habitação, porque 
não houve fi nanciamento. O seguro 
que foi cobrado é de vida. “Por ser 
transparente, a Coophab saiu vito-
riosa em todas as ações na Justiça”, 
afi rmou Edival Martins. 

Uma das características 
mais fortes nas empresas do 
século XXI é a presença feminina 
como profi ssionais de destaque, 
conquistando cada vez mais espaço 
na nossa sociedade como gestoras 
e empreendedoras. Não diferente 
é o papel que estas desempenham 
nas empresas familiares, desde a 
composição mais corriqueira, quando 
esta divide o papel de gerir o negócio 
com o marido-sócio, ao de fi lhas, 
sucessoras e herdeiras de empresas 
fundadas por seus parentes.

Pode procurar à sua volta que 
você encontrará uma empresa 
familiar impactada pela presença da 
mulher. Vou mais longe: impactada 
pelo toque feminino, que se vê 
na organização, na intuição, no 
compartilhar, na criação de fortes 
valores que criam um ambiente 
positivo para se trabalhar, entre outras 
qualidades.Mas não signifi ca que tudo 
está às mil maravilhas! As mulheres 
ainda têm muito a conquistar na 
nossa sociedade machista! Muitas 
famílias infelizmente preterem a 
mulher em detrimento ao homem na 
sucessão. Errado! Critérios técnicos 
e competências comportamentais 
devem ser os fatores a pesar na hora 
de decidir sobre o comando de uma 
empresa, nunca o gênero!

Por isso que se faz tão 
importante o planejamento 
sucessório nas empresas familiares, 
na busca de harmonizar interesses 
profi ssionais, pessoais e patrimoniais 
em torno dos membros de uma 
família empreendedora. Seja 
homem ou mulher, olhar para frente 
e traçar um rumo em comum ajuda 
a preparar os herdeiros para bem 
conduzir o negócio, em prol não 
só da continuação do patrimônio 
construído pelos fundadores, mas 
também conservando os interesses 
dos sócios que não seja da família, 
os empregados e a coletividade 
como um todo. A mulher e sua 
alma empreendedora no topo das 
empresas familiares vai ser algo 
cada vez mais presente na nossa 
sociedade, e a valorização do 
feminino um aspecto valioso 
na diferenciação das empresas 
familiares.

Semio Timeni (MBA, MSc) é 
advogado e consultor em empresas 
familiares

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

O toque feminino nas 
empresas familiares
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“ A opinião é 
determinada, em 

última análise, 
pelos sentimentos e 
não pelo intelecto”

(Herbert Spencer)

>> Análise e livro. O 
cientista político Homero 
Costa conversa hoje cedo, 
das 6h às 7h, comigo e 
Jener Tinoco no programa 
Bom Dia Cidade, na 94 FM, 
analisando os resultados 
das eleições, a formação 
dos futuros parlamentos e 
as perspectivas do Brasil 
num governo Bolsonaro 
ou Haddad a partir de 
2019. Logo mais à noite, 
Homero lança seu novo 
livro “O Triunfo da Pequena 
Política”, na Galeria 
Fernando Chiriboga, no 
Midway.

NORDESTE 
A LOS

Alô, João Pessoa
apagou o poste
na boa

Valente Maceió
que não deixou
o capitão só

Valeu Recife
já pode criar
um clube do rifl e

Aracajuventude
na velha política 
não se ilude

Bem-vinda
eterna rebeldia
de Olinda

Xô, petista
tu não se avexa
em Paulista

O que é pior
jamais entrou
em Mossoró

Igualzinho ao Sul
o voto virado
em Caruaru

Puxão de orelhas
nos mensaleiros
em Parelhas

Povo de pique
não vende voto
em Coruripe

Aquela gangue 
não enganou
Campina Grande

Natal libertária
não vota aloprado
nem petralha.

>> Novo vexame. Em política, 
nada mais inadequado do 
que a indiferença, a ausência 
de tomada de posição. Ao se 
declarar neutro no segundo 
turno, o tal partido Novo deixa 
escapar o cheiro de velho já na 
primeira eleição. João Amoedo 
expressando a face escorregadia 
de quem não arrisca a moeda.

>> Viva a direita. Em décadas 
de histeria vitimista da esquerda 
jeca, os avanços de setores 
sempre presentes na retórica 
verbal nunca se tornaram 
realidade, como estamos vendo 
na campanha do nanico PSL de 
Jair Bolsonaro. Numa tacada 
só, tem a mulher, o negro e 
o migrante mais votados da 
História.

>> Campeões de voto. No 
preconceito enviesado dos 
esquerdopatas, os espaços das 
“minorias” devem ser ocupados 
na esmola das cotas e não no 
mérito, como deve ser para todos. 
Os votos de Janaína Paschoal, 
Hélio Lopes e Kim Kataguiri são 
um tapa na hipocrisia do PT e 
seus satélites vermelhos.

Céu e inferno. É de uma 
simbologia hilária, para não 
dizer grotesca, um país que 
se diz cristão – praticamente 
monopolizado entre católicos 
e protestantes – considerar 
folclórico (no sentido pejorativo) 
um candidato ir conversar com 
seu deus num monte, e achar 
normal um outro que visita o seu 
guru na cadeia.

>> Anos 80 na tela. A 
conjuntura mundial é bem 
propícia para o resgate de 
coisas e valores de décadas 
passadas, quando os heróis do 
cinema eram fi guras imbatíveis 
matando bandidos e explodindo 
aparelhos terroristas. Vem aí o 
fi lme Rambo 5, o personagem 
de Sylvester Stallone com a bela 
atriz Paz Veja.

>> Nova biblioteca. Doado 
à Fundação José Augusto, o 
acervo de 5 mil livros do saudoso 
professor Pedro Vicente será 
instalado no Memoria Câmara 
Cascudo num espaço exclusivo 
chamado Biblioteca Pedro 
Vicente. Há raridades que o 
ex-diretor da editora da UFRN 
adquiriu durante os anos da 
carreira acadêmica.

O eleitor chutou 
o balde, falta a drenagem 

da lama.

(Josias de Souza)

Ao não apoiar ninguém 
o Novo se apoia na 

retórica velha.

(Milena Taveira Cunha)

Justiça eleitoral vai fazer 
biometria de criminosos, 

prefi ro fazer biopsia.

(Paulo Genaro Pinheiro)

PICARDIA NAS REDES

Campina Grande

Natal libertária
não vota aloprado
nem petralha.

PICARDIA NAS REDES
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...da professora de 
Economia da USP, 
Doutora em Economia 
pela New School 
for Social Research, 
colunista da Folha de S. 
Paulo e autora do livro 
“Valsa Brasileira” Laura 
Carvalho: “Lembro de 
duas vezes em que a elite 
embarcou na aventura 
de apoiar um outsider 
alojado em um partido 
nanico: Janio Quadros em 
1960 e Fernando Collor 
em 1990. O primeiro 
governou menos de um 
ano e o segundo menos de 
dois. Nenhum estabilizou a 
economia”;

...do jornal Estadão: 
“‘Mercado erra ao 
subestimar riscos com 
Bolsonaro’, diz Paulo 
Leme”.

...da Agência Brasil: 
“Gleisi diz que Haddad, 
a pedido de Lula, não irá 
mais visitá-lo”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Ajuste. Uma correção em relação 
à nota pubicada ontem “O troco 
do eleitor”: os parlamentares José 
Agripino, Garibaldi Alves Filho, 
Beto Rosado e Rogério Marinho, 
todos políticos tradicionais do Estado 
que perderam os seus mandatos 
na eleição deste domingo, não 
‘votaram’ a favor da reforma da 
previdência, mas, sim, ‘posicionaram-
se’ a favor das mudanças até então 
apresentadas no projeto, uma vez 
que o documento ainda não chegou 
ao plenário da Câmara e nem do 
Senado, o que só deverá ocorrer em 
2019 com um novo presidente e um 
novo Congresso Nacional. Desses, 
apenas Beto Rosado havia dito que 
votaria contra a proposta de reforma 
no sistema previdenciário.
Já em relação à reforma trabalhista, 
todos eles votaram a favor das 
alterações na CLT.

>> Em tempo... A PEC da Reforma 
da Previdência (nº 287/2016) está em 
andamento e aguarda votação na 
Câmara dos Deputados.
Para ser aprovada na Câmara a 
PEC deve receber no mínimo 308 
votos dos 513 deputados federais. 
No Senado a PEC precisa receber 
no mínimo 49 votos do total de 81 
senadores.

>> Eleição na OAB. Após decidir 
concorrer à presidência da seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
no Rio Grande do Norte (OAB/
RN), o advogado Aldo Medeiros 
começou a intensifi car os contatos 
para fortalecer sua rede de apoios. 
Não apenas em Natal, mas também 
no interior. Na última sexta-feira, 
5, ele esteve em Mossoró fechando 
algumas alianças e dando entrevistas 
a veículos de imprensa locais. 

>> Falando nisso... A pré-
candidatura de Magna Letícia para 
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil no Rio Grande do Norte 
ganhou mais um importante apoio. 
Advogada de grande atuação no 
Estado potiguar e uma das líderes 
no segmento, inclusive coordenadora 
regional da Associação Brasileira das 
Mulheres de Carreira Jurídica, Lúcia 
Jales confi rmou aliança com a única 
candidatura de oposição. Ressaltando 
o trabalho desenvolvido pela pré-
candidata de oposição e o momento 
de renovação da Ordem, ela 
enalteceu a importância de Magna 
Letícia ser presidente da Ordem.

>> It’s a boy! Dois dias após ser reeleito pela 4ª vez deputado federal, 
sendo que desta vez com enorme difi culdade para conseguir se 
manter entre os 8 federais do RN, Fábio Faria anunciou, nesta terça-
feira, no Instagram, a chegada do terceiro fi lho com a empresária, 
apresentadora e herdeira de Sílvio Santos, Patrícia Abravanel.
“Mais um pra nossa família. Muita gratidão a Deus por tudo que 
ELE tem feito em nossas vidas. Que tudo ocorra bem e que venha 
com muita saúde. Eu, Patrícia, Pedro e Jane já estamos ansiosos pela 
chegada de mais pitoquinho!! It’s a boy!! Qual o nome? Pergunte a 
mãe!! Esse é ela que vai escolher”, escreveu o parlamentar em sua 
conta pessoal.

>> Titular. O advogado potiguar Robson Maia, referência nacional no 
Direito Tributário, foi empossado nesta segunda-feira como titular do 
Conselho Nacional de Educação. A solenidade ocorreu na própria sede 
do Conselho, em Brasília.
Robson Maia passa a integrar na qualidade de conselheiro da Câmara 
de Educação Superior, colegiado que tem como missão cuidar do 
ensino no Brasil. O mandato será de quatro anos. 

>> Campanha. O Natal Shopping está entre os 18 shoppings da rede 
Ancar Ivanhoe que aderem à campanha social Alimente o Futuro, 
que visa arrecadar leite em pó entre os dias 1° e 26 de outubro. A ação 
busca apoiar famílias com crianças que sofrem de problemas graves de 
saúde e se encontram em vulnerabilidade social.
A campanha irá benefi ciar as milhares de crianças atendidas pela 
Associação Saúde Criança (ASC) e instituições parceiras nas cinco 
regiões do Brasil com um dos itens mais necessários no projeto: o leite 
em pó. 

Representando a Zona Norte de Natal, 
a vereadora eleita deputada estadual 
Eudiane Macedo comemorando a 
vitória nas urnas. “Ao fi nal, com 
amor e Deus no coração, prevaleceu 
a vontade livre das pessoas que 
escolheram uma mulher, jovem, de 
origem humilde, que não é de família 
tradicional, que é gente como a gente”, 
disse ela

Desfi le Louis Vuitton Verão 2019, 
em Paris

>> Histórico. O primeiro 
turno das eleições 2018 
promoveu uma verdadeira 
varredura no Senado Federal. 
Algo até então nunca visto, 
tendo sido a maior renovação 
de sua história. Nada menos 
que 85% dos senadores 
brasileiros serão ‘novatos’ na 
Casa a partir de 2019. 
E não apenas novos senadores 
chegarão ao Congresso, como 
também vários novos partidos.
Um feito incrível do eleitor 
brasileiro. Pena que a balança 
do ‘novo’ no Senado pendeu 
para o conservadorismo...

>> Na capital... Um 
observador atento chamou 
a atenção para a derrota da 
senadora Fátima Bezerra 
em Natal. Enquanto Carlos 
Eduardo obteve 47,65% dos 
votos a parlametar do PT 
conquistou 29,05%.



14 VARIEDADES QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 10.10.2018

Diogo Nogueira está com um 
novo amor. Um dos maiores sambis-
tas da nova geração tem publicado 
várias fotos ao lado da escolhida. A 
gata, Jéssica Vianna, é advogada e 
tem curtido momentos românticos 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua intuição se destaca. Há sinal de mudanças 
e, se souber aproveitá-las, suas chances de 
subir na carreira devem crescer. Na paquera, a 
sensualidade será sua melhor arma.

É hora de se concentrar em aumentar seus 
ganhos, mas corte algumas despesas, já que 
terá habilidade para lidar com dinheiro. Não faça 
tantas cobranças na paquera.

Serviços que podem ser feitos em parceria 
estão em destaque e você pode melhorar seu 
desempenho junto com os colegas. Se está só, o 
desejo de assumir compromisso deve crescer.

Será mais fácil defi nir novos caminhos e 
convencer as pessoas com um bom papo. Em 
casa, o astral fi ca tenso. Use todo o seu encanto 
e charme para fi sgar quem deseja.

Talvez seja preciso redobrar o esforço no 
trabalho e mostrar seu lado responsável. Só não 
deixe que o excesso de atividade interfi ra na 
saúde. Atração por colega anima a paquera.

Assuntos misteriosos ou místicos tende a 
crescer. No trabalho, siga sua intuição e não 
confi e demais nos outros. Um revés pode marcar 
a conquista -- escolha as palavras com cautela.

Simpatia e sorte não devem faltar, inclusive no 
trabalho. Há chance de se dar bem em jogo ou 
aposta. Pode ser um bom momento para iniciar 
sociedade. Romantismo com quem ama.

No trabalho ou em casa, vai ser interessante 
juntar forças com as pessoas que pensam como 
você. Os astros enviam boas energias para 
fortalecer os laços com quem ama.

Boa parte da sua atenção deve se voltar para 
assuntos domésticos. Seu lado prático vai fazer 
diferença no serviço. Você e a pessoa amada 
podem se desentender por causa do ciúme.

Você pode fazer contatos com pessoas 
importantes para sua vida profi ssional. Pode ter 
bons resultados se fi zer planos para o futuro. Há 
chance de se envolver com alguém mais velho.

O momento é ótimo para mostrar suas ideias 
no serviço e lidar com reunião ou contato com 
clientes. Com tanta lábia e simpatia, vai ser fácil 
fi sgar quem deseja -- vá em frente.

Viagens e novos cursos podem incrementar seu 
currículo profi ssional. O trabalho em equipe tem 
mais chance de dar certo. Podem surgir ótimas 
novidades na vida amorosa.

Zefa e Karen exigem que Roberval e Edgar se desculpem um com o outro. Naná decide manter em segredo a 
paternidade de Badu, e Gorete garante que fará Clóvis feliz. O médico anuncia que Rochelle poderá continuar seu 
tratamento em casa, e todos comemoram. Valentim discute com Beto e deixa a casa dos Falcão.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris retorna de sua viagem no tempo, e a senhora avisa que ela tem uma missão. Margot vai ao encontro de Cris, 
e Isabel tenta segui-la, mas a senhora guardiã das chaves a atrapalha. Cris conta sua experiência com o passado 
de Júlia para Margot, e afi rma estar preparada para voltar no tempo e conhecer Danilo. 

ESPELHO DA VIDA

Cairu se emociona ao lembrar do passado com Marocas. Ao descobrir por Miss Celine que foi o Barão quem 
mandou sabotar a moto de Samuca, Marocas afi rma ao ex-noivo que sua vida corre perigo. Elmo elogia a 
comida de Damásia. Betina se irrita ao ouvir Cairu defendendo Marocas e a expulsa de casa.

O TEMPO NÃO PARA

Após 15 anos casado, Diogo 
Nogueira apresenta nova mulher 

MUDANÇA
Instagram / Reprodução

Diogo e a namorada, Jéssica Vianna

Sambista engatou o 
relacionamento após 
terminar o casamento
com Milena Nogueira

ao lado do bonitão. O casal tem apa-
recido grudadinhos em cliques na 
praia e em programas a dois. 

Na última semana, Diogo pu-
blicou uma foto ao lado da eleita e 
se declarou usando um trecho da 
música Pé na Areia. “Vamos amor. 
Vamos fugir, bora pra beira do mar. 
Vamos pra onde está fazendo mais 
calor e ninguém pode nos achar...”, 
escreveu. Este é o primeiro relacio-
namento do cantor desde o fi m do ca-
samento com Milena Nogueira, com 
quem viveu por 15 anos. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

Elemento
químico

de pastas
de dentes

Taxa paga
pelo uso
do cartão
de crédito

Cama, em
inglês

Que lhe
pertence

A (?):
sem rumo

Sereia
brasileira
(Folcl.)

Dar o (?):
vingar-se

(pop.)
Sílaba de
"caixa"

Ingre-
diente do
sushi (pl.)

As pri-
meiras

vogais do
alfabeto

Último dia
útil da

semana

(?)
abaixo:
desabar

Dança
alegre e
festiva 

Voz mas-
culina mais

comum
(Mús.)

Agnaldo
Timóteo,
cantor 

Amassar
no pilão 

Um dos
maiores

açudes do
Ceará

Consoan-
tes de
"rima"

A classe
dos traba-
lhadores

Tucano e
arara

Gesto de 
despedida

Sem
falhas;
perfeito

O animal
sem

esqueleto

Muito sujo

Som
da vaia
Compai-

xão

Partir

Muito
irritado

Senhores
(abrev.)

Mancada;
fiasco

Abertura
da garrafa
Resíduo
do café

Porém
Renata
Sorrah,

atriz

Atentado
ao pudor
Imitação
de couro

Não obter
sucesso

Bagunça;
desordem

(gír.)
O antigo

"ph"
(Gram.)

Macio
(o cabelo)

Piauí
(sigla)

(?) entre
nós: em
segredo

Tecido de
seda

lustroso

O molho
muito

espesso

ISAF
IMPECAVEL

ANUIDADEU
VNOESMO

BEDSEUIR
TROCOSRS

TEGAAEI
SEXTAFEIRA

BAILEVIR
RMGBOCA
ATABUSO
DENSOOROS

ZONARMDC
OPERARIA

FRACASSAR

3/bed. 4/gafe. 5/cetim — socar. 6/imundo. 10/sexta-feira. 12/invertebrado.
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EDITAL DE LEILÃO
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, comunica aos interessados que venderá, através do Sr. Marcus Dantas Nepo-
muceno, Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 059/94, estabelecido com 
escritório na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-265, em primeiro leilão, no dia 16 de outubro 
de 2018, às 10:00 horas, e em segundo leilão, no dia 31 de outubro de 2018, às 10:00 horas, ambos na sede 
do escritório Gadelha Sociedade de Advogados, situado na Rua Doutor Manoel Dantas, 422, Petrópolis, Natal/
RN, CEP 59.012-270, os imóveis abaixo listados, obedecidas às condições de pagamento e regras, conforme 
estabelecido na Cláusula 14 dos contratos firmados pelos devedores. O roteiro com as exigências e condições 
completa deste Edital estão disponíveis no escritório do Leiloeiro situado na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/
RN, CEP 59.020-265, telefone: 84 3081-6567/99982-7483 ou no site www.mnleilao.com.br. O Leiloeiro estará apto 
a esclarecer ou complementar as informações relativas ao imóvel constante do catálogo, contendo as Condições 
Completas deste Leilão, do Edital e no decorrer do leilão. O Arrematante não poderá alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação do imóvel adquirido e ficará responsável por quaisquer débitos 
e impostos, que forem apurados após a data da arrematação. 

Descrição dos Imóveis: Lotes de terrenos próprios, integrantes dos Condomínios Residenciais Central Park 1 
e Central Park 2, situados no município de Parnamirim/RN, localizados entre as Avenida Olavo Montenegro (antiga 
estrada pavimentada de acesso à RN-313), Avenida das Constelações (antiga Perimetral 01) e Avenida dos Astros 
(Antiga Perimetral 03), no bairro Parque das Nações, integrante do loteamento denominado “Natal Sul”, conforme 
descrição dos lotes abaixo:

Natal/RN, 02 de outubro de 2018.
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CREDORA

                     TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS
                   1ª Circunscrição de Registro Imobiliário

               Cidade e Comarca de Natal
                   Estado do Rio Grande do Norte

Avenida Junqueira Aires, nº. 532, Cidade Alta, CEP: 59.025-275, Natal/RN
Tels.:(84) 3211-8271/3211-8548/3211-4661.

Drª. Liane Coelho Fagundes Tavares
TABELIÃ e OFICIALA

Assunto: Pedido de Reconhecimento Extrajudicial de Usucapião (Art. 1.071 da Lei 13.105/15, que introduziu o Art. 216-A 
na Lei 6.015/73), Espécie Pretendida: Art. 1.238 do C.C.;
Legitimados Ativos/Interessados: Fábio César Barbosa Costa – CPF/MF nº. 032.075.054-06, e s/m.;
Legitimado Passivo/Titular de Direito Real: Cezanne Augusto Nunes Tomaz – CPF/MF nº. 914.018.284-34, e s/m;
Advogado: Francisco Sandro de França – OAB/RN nº. 6.689;
Prenotação nº. 99.511 de 13 de março de 2.017;  

Edital para Fins de Usucapião Extrajudicial

LIANE COÊLHO FAGUNDES TAVARES, Tabeliã do 3º Ofício de Notas e Ofi ciala da 1ª C.R.I. - Natal, Capital do Estado do Rio 
Grande do Norte, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhe-
cimento tiverem, e em especial para CIÊNCIA de WILMA CARLA DANTAS DOS SANTOS SILVA – CPF/MF nº. 010.261.914-08 (Local 
incerto e não sabido), na forma do art. 216-A da Lei 6.015/1.973 c/c. o art. 11, do Provimento nº. 65/2.017 estabelecido pelo CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, que corre perante esta Serventia, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade 
extraordinária, autuado sob o nº. 99.511 em 13/03/2.017, com tempo de posse de 15 (quinze) anos, formulado por: SR. FÁBIO CÉSAR 
BARBOSA COSTA, brasileiro, funcionário público, portador da CI/RG nº. 001.631.944-SSP/RN (2ª via, expedida em 05/01/2.004), fi lho de 
José Benício da Costa e de Francisca das Chagas Barbosa Costa, inscrito no CPF/MF nº. 032.075.054-06, casado sob o regime da co-
munhão parcial de bens com a SRª. ALINE RAMOS TEIXEIRA COSTA, brasileira, professora, portadora da CI/RG nº. 001.694.262-SSP/
RN, fi lha de Manoel Teixeira Filho e de Evani Ramos Teixeira, inscrita no CPF/MF nº. 010.387.914-56, residentes e domiciliados à Rua da 
Shelita, nº. 13, CEP: 59.076-050, bairro Potilândia, em Natal/RN, tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: DOMÍNIO 
PLENO de UM TERRENO PRÓPRIO, localizado em área urbana na atual Av. Dr. Francisco da Silva, 758, CEP: 59.108-500, lado par, 
bairro do Potengi, zona norte, nesta 1ª C.R.I. – Natal/RN, medindo 362,11m² de superfície, possuindo os seguintes limites e dimensões: ao 
Norte, com o imóvel nº. 661 ocupado pelo Sr. Clóvis Silva da Costa - CPF/MF nº. 071.175.664-34, e sua cônjuge: Fabiana Cristine Barbosa 
Costa - CPF/MF nº. 021.038.214-75, medindo 11,78m; ao Sul, com a referida Av. Dr. Francisco da Silva, medindo 11,83m; ao Leste, com 
o imóvel nº. 758-A ocupado pelo Sr. Isaías Pegado da Silva - CPF/MF nº. 672.279.024-04, medindo 30,94m; e, ao Oeste, com o imóvel nº. 
768 ocupado pelo Sr. Franklin Batista da Silva - CPF/MF nº. 058.888.654-86, e sua cônjuge: Srª. Thaís Thairine da Silva Veríssimo - CPF/
MF nº. 073.997.734-24, medindo 30,44m; conforme “PLANTA DE SITUAÇÃO com o LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORRE-
FERENCIADO” elaborada em SET/2.016 pelo Sr. Fabianni Fonseca da Silva – CREA/RN nº. 210.429.973-0. Imóvel cadastrado junto à 
Secretaria Municipal de Tributação – Prefeitura Municipal de Natal, sob a inscrição imobiliária nº. 1.003.0249.03.0353.0000.9 e Sequencial 
nº. 9.079692-6. O qual é objeto da Matrícula nº. 25.674, integrante do Livro 02 de Registro Geral, perante esta 1ª C.R.I. – Natal/RN (cuja 
descrição tabular é AREA “B”, situado a Rua Jose Francisco da Silva, lado par, no bairro do Potengi, zona suburbana, na Circunscrição 
do Registro imobiliário da Primeira Zona, desta Capital, o qual mede 360,00m² de superfície, tendo os seguintes limites e dimensões: ao 
Norte, com AREA “A”, de propriedade de da Srª. Maria da Salete de Araújo e/ou sucessores, medindo 12,00m; ao Sul, com a referida Rua 
Jose Francisco da Silva, medindo 12,00m; a Leste, com parte do lote numero 96, medindo 30,00m, e, ao Oeste, com parte do lote numero 
97, medindo 30,00m) de propriedade tabular de Cezanne Augusto Nunes Tomaz, brasileiro, médico, fi lho de Francisco de Assis Tomaz e 
de Maria Lúcia Nunes Tomaz, portador da CI/RG nº. 1410931-SSP/RN, inscrito no CPF/MF nº. 914.018.284-34, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens com Andréia da Silva Paiva Tomaz, brasileira, estudante universitária, portadora da CI/RG nº. 1727836-SSP/
RN, inscrita no CPF/MF nº. 038.042.744-39, residentes e domiciliados nesta Cidade de Natal/RN. O requerimento e a documentação 
completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para exame e impugnação, 
o que, não ocorrendo, será tomado como anuência ao pedido, e ensejará ao imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216, 
§ 6º, da Lei 6.015/1.973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias.

ADVERTÊNCIA: Prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, após a publicação deste EDITAL, fi ndo o prazo e não havendo impug-
nações, serão adotadas as medidas previstas no aludido art. 216-A, § 6º, da Lei nº. 6.015 de 1.973.

     
DADO e passado nesta Cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro 

de 2.018 (dois mil e dezoito). Eu, ______________________ (Liane Coêlho Fagundes Tavares) Tabeliã e Ofi ciala de Registro de Imóveis, 
determinei a digitação, subscrevo e assino; dou fé.

- Natal/RN, 27/09/2.018 -
________________________________

- Liane Coêlho Fagundes Tavares -
- Tabeliã e Ofi ciala de Registro de Imóveis -

                     
                   1ª Circunscrição de Registro Imobiliário

               Cidade e Comarca de Natal
                   Estado do Rio Grande do Norte

 e passado nesta Cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro  e passado nesta Cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro 
de 2.018 (dois mil e dezoito). Eu, ______________________ (Liane Coêlho Fagundes Tavares) Tabeliã e Ofi ciala de Registro de Imóveis, de 2.018 (dois mil e dezoito). Eu, ______________________ (Liane Coêlho Fagundes Tavares) Tabeliã e Ofi ciala de Registro de Imóveis, 
determinei a digitação, subscrevo e assino; dou fé.

- Natal/RN, 27/09/2.018 -- Natal/RN, 27/09/2.018 -
________________________________

- Liane Coêlho Fagundes Tavares -
- Tabeliã e Ofi ciala de Registro de Imóveis -

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018

Santa Maria/RN, 09 de outubro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

Juecy Fernandes Aurino da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

O Município de Santa Maria/RN, através da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN, por intermédio 
da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos(as) interessados(as), que fará 
licitação no dia 29 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na Sala das Licitações, no edifício-sede da 
Prefeitura do Município de Santa Maria/RN, na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, a qual será regida pela Lei nº 8.666/93 (com 
suas alterações posteriores) e demais normas aplicáveis à espécie, com o objetivo a contratação de 
empresa especializada prestação de serviços de limpeza pública na zona urbana da cidade de 
Santa Maria. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados, na Sede da Prefeitura – 
Sala das Licitações. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

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.

Natal, 05 de outubro de 2018

 

GABINETE DO SECRETÁRIO/GS

Secretária de Estado da Educação e da Cultura

Nome  Matrícula 
ANTONIO ITALO BICHAO DE GOIS  122913-3/1 
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CBF confi rma amistoso da Seleção 
Brasileira com o Uruguai em novembro

ENCONTRO

Lucas Figueiredo / CBF

Às vésperas dos amistosos com 
Arábia Saudita e Argentina, a Se-
leção Brasileira já sabe quem será 
seu adversário nas próximas datas 
Fifa. A CBF confi rmou que o Brasil 
enfrentará o Uruguai no dia 16 de 
novembro, no Emirates Stadium, 
do Arsenal, em Londres. O jogo está 
marcado para as 17h, pelo horário de 
Brasília.

O adversário do segundo amisto-
so do mesmo período, que compreen-
de os dias 12 e 20 de novembro, ainda 
não foi confi rmado. A provável data 

da outra partida, que será a última 
da Seleção neste ano, é o dia 20. Mas 
a meta da CBF é escolher um rival 
mais competitivo, à semelhança do 
Uruguai, que parou nas quartas de 

fi nal da Copa do Mundo da Rússia, 
assim como o Brasil – os uruguaios 
foram eliminados pela França, que 
viria a fi car com o título.

A escolha do Uruguai, um rival 

histórico do time brasileiro, vem 
atender à demanda da torcida e dos 
críticos da Seleção, que vem de amis-
tosos com rivais fracos, como Estados 
Unidos e El Salvador, em setembro. 
Foram os primeiros jogos depois do 
Mundial da Rússia.

De acordo com o coordenador 
de Seleções da CBF, Edu Gaspar, a 
escolha dos rivais da seleção atende 
a um critério de elevar o nível de 
difi culdade a cada amistoso nos pró-
ximos meses.

“Como planejamos desde o início 
do novo ciclo, chegamos a uma reta 
fi nal no período de observações, do ci-
clo a curto prazo. Acredito que, após 
enfrentar a Argentina, um amistoso 
com o Uruguai está dentro da nossa 
ideia de observação e preparação. 
São dois clássicos sul-americanos 
com um nível de enfrentamento 
muito alto”, fi nalizou Edu Gaspar. 

Brasil enfrentará o Uruguai no dia 16 de novembro, em Londres, na Inglaterra

Visando a prepação 
para a Copa América de 
2019, a meta da CBF 
é promover amistosos 
competitivos  

Fifa lança primeira estratégia 
voltada ao futebol feminino

EMPODERAMENTO

Lucas Figueiredo / CBF

A Fifa lançou a primeira estra-
tégia global voltada exclusivamente 
para o futebol feminino Por meio da 
iniciativa, a entidade explicou como 
pretende agir de maneira mais efeti-
va na sua relação com confederações 
continentais e associações nacionais 
fi liadas ao órgão mundial, com clu-
bes e jogadoras, com a imprensa, 
torcedores e outras partes interessa-
das em explorar todo o potencial da 
modalidade dentro do seu universo 
feminino.

Em comunicado distribuído nes-
ta terça, a Fifa disse que “acredita 
fi rmemente que o futebol feminino 
traz um benefício muito importante 
para as muitas meninas e mulheres 
envolvidas no jogo - o empoderamen-
to”. “Incentivar o empoderamento 
através do futebol, fazer crescer o 
jogo, envolver mais as meninas an-
tes e manter as mulheres no futebol 
por mais tempo são elementos-chave 
da estratégia feminina de futebol da 
Fifa”, destacou.

Ao falar sobre esta estratégia 
que foi qualifi cada pela Fifa como 
pioneira na história da modalidade 
entre as mulheres, a secretária geral 
da entidade máxima do futebol, Fat-

ma Samoura, afi rmou que estava 
“orgulhosa” por lançá-la e garantiu 
que a mesma está incluída no “topo 
das prioridades” do organismo neste 
momento. 

“Através de nossa nova estra-
tégia, trabalharemos lado a lado 
com nossas 211 federações em todo 
o mundo para aumentar a partici-
pação popular e aumentar o valor 
comercial do futebol feminino”, disse 
a dirigente.

A Fifa fez o anúncio desta sua 
“primeira estratégia global” voltada 
exclusivamente para o futebol femini-
no depois de ter elegido, no mês pas-
sado, a brasileira Marta como a me-
lhor jogadora do mundo em 2018.  

Medida prevê incentivo para seleções


