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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Comércio potiguar projeta a contratação
de até 4,5 mil profissionais temporários com a 
chegada das festas de fim de ano. Dessas
novas vagas, os comerciantes estimam que 
1.800 postos serão abertos só em Natal. 
EMPREGO 10

PADROEIRA 05

Arquidiocese celebra 
Nossa Senhora da 
Apresentação com 
eventos até dia 21
Na programação, estão missas, 
quermesses, novenas e apresentações 
musicais. À meia-noite de quinta-feira, 
21, haverá vigília no rio Potengi.

OPORTUNIDADE 08

Com mais de 130 vagas 
ofertadas, RN tem seis 
concursos públicos 
abertos este mês
Só a Controladoria Geral do Estado 
divulgou edital para contratar 53 
profissionais, entre analistas contábeis e 
técnicos de controle interno. No dia da Padroeira, Natal terá procissão pelas ruas da cidade à tarde

José Aldenir / Agora RN
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Veta, Temer

Já são 2,38 milhões as pessoas que assinaram o abaixo-assinado 
que pede para que o presidente Michel Temer (MDB) vete 
o reajuste salarial concedido nesta semana a ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e a chefes da Procuradoria-Geral 
da República. O número de duas milhões de assinaturas foi atingido 
em dois dias. Segundo o Partido Novo, responsável pela iniciativa, a 
meta é atingir três milhões de assinaturas antes que Temer analise 
os projetos de lei enviados pelo Congresso com os reajustes. A partir 
da data de publicação das matérias, o presidente tem 15 dias para 
vetar os projetos, parcial ou integralmente, ou sancioná-los sem 
vetos, dando-lhes validade legal.

>> Demora. Passadas duas 
semanas de sua eleição para o 
Governo do Estado, Fátima Bezerra 
(PT) ainda não anunciou um nome 
sequer do seu secretariado. Nos 
bastidores, a senadora recebe 
pressão para soltar os primeiros 
nomes do seu grupo de auxiliares, 
para que sua gestão comece a 
ganhar cara.

>> Transição. Oficialmente, a 
governadora eleita e sua equipe 
de transição afirmam que o 
motivo para nenhum anúncio 
ter acontecido até o momento é o 
fato de o grupo estar concentrado 
única e exclusivamente na análise 
dos dados fornecidos pela gestão 
de Robinson Faria (PSD). A 
partir desse estudo é que serão 
desenhadas as primeiras ações do 
próximo governo e indicados os 
responsáveis por implementar as 
medidas.

>> Fora do foco. O vice-
governador eleito, Antenor Roberto 
(PCdoB), disse à coluna que Fátima 
Bezerra ainda não iniciou conversas 
para escolher os secretários. De 
acordo com ele, que preside o 
PCdoB no Estado, seu partido e 
outras legendas aliadas não foram 
procurados pela governadora 
eleita para discutir indicações ou 
sugestões para cargo algum. O foco 
do momento, afirma, continua sendo 
o processo de transição.

>> Especulação. Justamente por 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Não assumiria com 
risco de comprometer 

a minha biografia”
Juiz federal Sérgio Moro (foto), sobre

sua indicação para ministro da Justiça 
no governo de Jair Bolsonaro (PSL)

>> Novo integrante. 
Coordenador do Observatório 
da Violência Letal Intencional 
(Obvio), que reúne estatísticas 
sobre criminalidade no Rio 
Grande do Norte, o especialista 
em segurança pública Ivênio 
Hermes (foto) passa a integrar 
a comissão de transição do 
atual para o próximo Governo 
do Estado. Indicado pela 
governadora eleita Fátima 
Bezerra (PT), Ivênio vai suprir 
uma lacuna existente na 
equipe, que não tinha ninguém 
da área de segurança até agora.

isso, Antenor Roberto frisou nesta 
segunda-feira que não procede 
a informação de que seu partido 
teria sugerido a Fátima Bezerra 
o nome do professor Josivan 
Barbosa, ex-reitor da Ufersa, para 
o cargo de secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico. 
Segundo o vice-governador eleito, 
não obstante a “qualidade” do 
professor Josivan, a notícia não 
passa de “especulação”.

>> Crítica. No dia em que a 
reforma trabalhista completou 1 
ano, Fátima Bezerra usou as redes 
sociais para criticar as mudanças na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
A governadora eleita, que votou 
contra a medida no Senado Federal, 
escreveu no Twitter que a reforma 
faz aniversário “com precarização e 
poucos direitos”.

>> Despedida. Fátima se despediu 
ontem do Parlasul, órgão que 
congrega parlamentares dos países 
do Mercosul para a discussão 
de temas de interesse comum à 
integração da América Latina. 
Durante reunião do parlamento 
no Uruguai, a senadora destacou 
a produtividade dos debates no 
período em que integrou o colegiado. 
“Quero agradecer a convivência 
fraterna nestes anos. A educação 
é um bem público e um direito 
humano. Quero dizer que me 
despeço deste parlamento, mas 
não da luta. Viva a democracia”, 
afirmou, em pronunciamento.

José Aldenir / Agora RN

Valter Cam
panato / Agência Brasil
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Todas as informações contidas nos 
artigos publicados nesta edição são de inteira 
responsabilidade dos autores, não traduzindo, 
portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e reflexão 
sobre problemas dos mais variados segmentos 
da sociedade.

>> Bem me quer, mal me quer. 
Apesar de ter o nome cogitado para 
exercer a liderança do prefeito 
Álvaro Dias na Câmara Municipal, 
o vereador Kléber Fernandes (PDT) 
– que retomou o mandato nesta 
segunda-feira – não deverá assumir 
a função pois vereadores da base 
governista preferem um nome mais 
“isento”. Enquanto secretário de 
Governo, Kléber teve desgaste com 
alguns colegas da Câmara.

>> Troca-troca. Álvaro Dias está 
sem líder na Câmara desde que o 
vereador Felipe Alves (MDB) largou 
o cargo, há duas semanas. Felipe 
alegou incompatibilidade de funções, 
já que é presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação 
Final da Casa. O emedebista tinha 
substituído a vereadora Nina Souza 
(PDT), que havia deixado a liderança 
para se dedicar à eleição.

>> Tapetão. O deputado estadual 
Fernando Mineiro, eleito federal pelo 
PT, pode perder a vaga na Câmara 
para Beto Rosado (Progressistas). 
Isso porque o Tribunal Superior 
Eleitoral analisa um recurso do 
candidato Kerinho (PDT), que teve 
a candidatura barrada pela Justiça 
Eleitoral do RN por não apresentar 
toda a documentação exigida no 
prazo estabelecido por lei e, por essa 
razão, teve os 8.990 votos recebidos 
na urna invalidados. Caso os votos 
de Kerinho sejam contabilizados, 
a coligação de Beto ultrapassa a 
de Fernando Mineiro, e a vaga da 
última sobra fica com o Rosado.

>> Foco. Advogados de Kerinho e de 
Beto Rosado trabalham numa força-
tarefa em Brasília para obter decisão 
favorável na Justiça. Nos últimos 
dias, a defesa ficou animada com a 
possibilidade de vitória. A ver.

>> Lançamento. O atual diretor 
do Instituto de Pesos e Medidas do 
RN (Ipem), Cyrus Benavides lança 
nesta terça-feira, 13, às 18h30, na 
sede da OAB, o livro “Postagens da 
Vida – Crônicas”. A obra, da editora 
Offset, reúne 127 textos publicados 
originalmente em suas redes sociais.
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Cotado para ser líder do governo, 
Kléber Fernandes volta à Câmara

RETORNO

José Aldenir / Agora RN

Vereador do PDT - que disse ter saído do Executivo de forma “pacífica” - 
afirmou que aceitaria tarefa, mas afirmou que decisão cabe ao prefeito

Após uma passagem de seis 
meses pela Secretaria Municipal de 
Governo, Kléber Fernandes (PDT) 
foi reempossado nesta segunda-fei-
ra, 12, como vereador na Câmara 
de Natal. Em uma breve solenidade 
na presidência da Casa, o pedetista 
disse que vai retomar, nos dois anos 
e um mês de mandato que restam, 
bandeiras como a defesa dos direitos 
do consumidor.

De acordo com Kléber, sua saída 
do Executivo foi “pacífica”. “Fui dar 
uma contribuição, até pela experi-
ência que tinha por ter sido secre-
tário na gestão do ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves. Ajudamos o prefeito 
Álvaro Dias nesse início de gestão e 
agora retomamos o nosso mandato 
na Câmara Municipal. Foi para isso 
que o povo nos elegeu”, destacou.

A saída de Kléber Fernandes do 
quadro de auxiliares de Álvaro Dias 
coincide com outras mudanças feitas 
pelo prefeito no primeiro escalão do 
governo. O chefe do Executivo nega, 
mas a reforma foi interpretada como 
um sinal de rompimento com o ex-
-prefeito Carlos Eduardo, de quem o 
atual gestor herdou o secretariado. 
Oficialmente, Álvaro tem dito que as 
mudanças são para que a Prefeitura 
do Natal ganhe sua “cara”.

O vereador assinala, contudo, 

que sua volta para a Câmara não 
faz parte exatamente deste processo. 
“Fui para lá a convite do prefeito Ál-
varo Dias, diferentemente dos outros 
secretários, que estavam na gestão 
de Carlos Eduardo e permaneceram. 
Quando Álvaro assumiu [em abril], 
ele me convidou para ser secretário. 
Foi uma escolha pessoal dele, até 
pela relação de amizade que temos. 
Não há porque vincular minha saída 
a um novo modelo de gestão. Vinha 
entendendo que precisava resgatar 
as ações do meu mandato, já que o 
Gabinete Civil nos afasta muito da 
população”, argumenta.

Durante a solenidade de posse 
nesta segunda-feira, Kléber foi cogi-
tado por colegas vereadores – como 
Dinarte Torres (PMB) e Luiz Almir 
(Avante) – para o cargo de líder do 
governo na Câmara, hoje vago. Per-
guntado sobre o assunto, o pedetista 
disse que aceitaria a função.

“Mas essa decisão cabe ao prefei-
to. Ele é quem precisa decidir quem 
será o novo líder. Se assim ele enten-
der, não farei nenhuma objeção, mas 
entendo que temos outros vereado-
res capacitados, que têm condição de 
exercer essa liderança”, ponderou o 
vereador do PDT. l

“Foi para isso que o povo nos elegeu”, disse pedetista sobre mandato de vereador

OPERAÇÃO CAPITU

STJ manda soltar 
Joesley, Saud e 
outros delatores

O ministro Nefi Cordeiro, 
do Superior Tribunal de Justiça, 
acolheu pedido da defesa 
e determinou a soltura dos 
colaboradores do Grupo J&F 
Joesley Batista, Ricardo Saud, 
Florisvaldo Oliveira e Demilton 
Castro, presos na semana passada 
pela Polícia Federal. O ministro, 
relator do caso no STJ, entendeu 
que a prisão foi ilegal.

A decisão foi tomada após 
o ministro ter mandado libertar 
o ex-ministro da Agricultura Neri 
Geller e o ex-secretário de Defesa 
Agropecuária do Ministério da 
Agricultura Rodrigo Figueiredo, 
que também haviam sido presos 
na Operação Capitu, deflagrada na 
última sexta-feira, 9.

Tanto no caso deles como 
no dos colaboradores da J&F, o 
ministro do STJ entendeu que a 
alegação de omissão por parte dos 
delatores premiados não é motivo 
para a prisão. l

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Joesley foi preso no dia 9/11

MEIO AMBIENTE

Projeto para implementação da Lei
da Mata Atlântica é lançado no RN

José Aldenir / Agora RN

O projeto “Fortalecendo os Con-
selhos Municipais de Meio Ambiente 
por meio dos Planos Municipais de 
Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica – PMMA” foi lançado em 
audiência pública promovida nesta 
segunda-feira, 12, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte. 
De iniciativa do deputado Fernando 
Mineiro (PT), o lançamento ocorreu 
de forma simultânea em outros 5 
estados brasileiros (Paraíba, Bahia, 
Alagoas, Sergipe e Pernambuco).

“O objetivo da iniciativa é levar 
conhecimento e mobilização para 
a implementação da Lei da Mata 

Atlântica”, destacou Mineiro.
Realizado pela Associação Na-

cional de Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente (Anamma), em parceria 
com o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (ONU Meio 
Ambiente), o projeto conta com par-
ticipação da Fundação SOS Mata 
Atlântica.

O projeto oferece apoio às prefei-
turas para a elaboração do PMMA, 
principal instrumento para imple-
mentação da Lei da Mata Atlântica. 
O Plano deverá prever os subsídios 
ambientais a programas de ação, no 
âmbito dos municípios. l Iniciativa é de Fernando Mineiro (PT)

SEGUNDOS
EM QUINZE

UFRN elege seu novo
reitor nesta terça-feira
A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) realiza 
nesta terça-feira, 13, eleição para 
reitor e vice-reitor. Podem votar 
servidores efetivos ativos e alunos 
regulares. Em chapa única, são 
candidatos a reitor e vice-reitor, 
respectivamente, José Daniel Diniz 
Melo e Hênio Ferreira de Miranda.

José Aldenir / Agora RN
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Procurador critica extinção do Ministério do 
Trabalho: “Haverá prejuízos internacionais”

POSICIONAMENTO

Procuradoria do Trabalho / Divulgação

Procuradores, magistrados e advogados voltados para a área trabalhista veem com temor sinalização 
dada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Gleydson Gadelha fala em insegurança jurídica no tema

Procuradores, magistrados e 
advogados da área trabalhista es-
tão preocupados – por todo o País 
– com medidas anunciadas pelo 
presidente eleito, Jair Bolsonaro 
(PSL). O motivo: ele revelou o de-
sejo de extinguir o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), que 
seria absorvido por outra pasta. 
Segundo o procurador do Trabalho 
no Rio Grande do Norte Gleydson 
Gadelha, o ministério foi criado em 
1930 e, mesmo no regime militar, 
foi mantido.

Segundo o procurador, durante 
a campanha já havia indícios de 
que Jair Bolsonaro iria tomar essa 
postura, mas acreditava-se que 
alguém iria demovê-lo da ideia. “A 
criação do ministério foi um desejo 
da própria classe empresarial e está 
vinculado a uma lógica mundial. 
Hoje, ter um Ministério do Trabalho 
organizado significa dizer se o país 

é desenvolvido ou não. Além disso, 
o presidente eleito está esquecendo 
que existe Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT)”, disse Gleyd-
son Gadelha, que ainda espera pelo 
bom senso do governo eleito.

Na avaliação do procurador, o 
Ministério do Trabalho é um órgão 
regulador entre o capital e o traba-
lho. Gleydson Gadelha informou 
ainda que parte significativa do em-
presariado, principalmente quem 

exporta, está preocupada com essas 
medidas, por conta da falta de credi-
bilidade proporcionada pela perda 
de garantia da segurança jurídica. 
“Não tenho dúvida que haverá pre-
juízos internacionais com as expor-
tações”, observou.

A lógica do procurador do Tra-
balho baseia-se no que existe nos 
países mais desenvolvidos: onde há 
mais inspeção com certeza haverá 
mais segurança jurídica, e o presi-
dente eleito estaria indo na direção 
oposta.

Um manifesto oficial foi assina-
do por entidades Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Colégio de 
Presidentes e Corregedores dos Tri-
bunais Regionais do Trabalho (Co-
leprecor), Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT) 
e Associação Brasileira dos Advoga-
dos Trabalhistas (Abrat). l

Gleydson Gadelha ironiza que nem no regime militar ministério foi extinto

Prefeitura libera pagamento 
de R$ 1 milhão para empresa 
terceirizada da Educação

QUITAÇÃO DE DÉBITO

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal autori-
zou o pagamento de R$ 1,1 milhão 
a uma empresa que presta serviços 
terceirizados: a Preservice Recursos 
Humanos, que atua na Secretaria 
Municipal de Educação (SME). 

A autorização para o pagamento 
foi publicada nesta segunda-feira, 
12, no Diário Oficial do Município 
(DOM). Segundo a portaria, houve 
quebra na ordem cronológica na qui-
tação dos débitos. A justificativa é 
risco de descontinuidade no regular 
desenvolvimento da atividade fim 
desta pasta de Educação.

A Preservice Recursos Huma-
nos presta serviços de conservação, 
limpeza, segurança, vigilância, 
transportes, informática, copeiro, re-
cepção e manutenção de prédios da 
Secretaria de Educação.

Esta é a quarta quebra da or-
dem cronológica para o pagamento 
da empresa Preservice Recursos 

Humanos. Também foram feitos re-
passes ao longo dos meses de agosto, 
setembro e outubro. O valor total dos 
pagamentos soma R$ 4 milhões. l

Secretária da SME, Justina Iva

SEGUNDOS
EM QUINZE

IBGE volta a dizer que 
Censo Demográfico de 
2020 está ameaçado

A realização do Censo Demográfico 
de 2020 está ameaçada caso não 
sejam aprovados um concurso 
público de reposição do quadro de 
servidores do instituto e as emendas 
ao orçamento ainda pendentes de 
votação no Congresso, declarou 
nesta segunda-feira, 12, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

IBGE / Divulgação

ELEIÇÕES 2018

Lula e mais 1,2 mil 
impugnados terão 
de devolver verbas

Mais de 1,2 mil candidaturas 
impugnadas receberam R$ 38,7 
milhões do fundo eleitoral e de 
doações oficiais este ano. O valor, 
pelas regras da Justiça Eleitoral, 
terá de ser devolvido. A campanha 
do ex-presidente Lula (PT), que teve 
a candidatura barrada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, foi responsável 
por R$ 20 milhões do total.

Os valores foram arrecadados 
antes da confirmação de Fernando 
Haddad (PT) como presidenciável. 
A campanha de Lula declarou ter 
gastado R$ 19,7 milhões. l

José Aldenir / Agora RN

Ex-presidente não foi candidato
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Arquidiocese de Natal inicia atividades da 
festa de Nossa Senhora da Apresentação

PADROEIRA

José Aldenir / Agora RN

Celebração para a edição 265ª da festividade da padroeira da capital terá programação diária até o 
próximo dia 21 de novembro, com missas, vígilias e atividades culturais na Catedral Metropolitana  

A festa da padroeira da capital 
potiguar, Nossa Senhora da Apre-
sentação, acontece só no próximo dia 
21 de novembro, mas a Arquidiocese 
Metropolitana já iniciou esta sema-
na os preparativos para a 265ª cele-
bração da patrona de Natal.

Para 2018, a festa da padroeira 
de Natal tem como tema: “Virgem da 
Apresentação, modelo de Santidade 
e mãe dos leigos e leigas”.

As celebrações religiosas promo-
vidas pela Arquidiocese começaram 
no último dia 11. Até o próximo dia 
20, na véspera da comemoração, 
serão realizadas missas na anti-
ga Catedral de Natal, em frente à 
Praça Pedro Velho, na Cidade Alta, 
sempre às 5h30.

No período da tarde, a partir das 
16h30, serão feitas promovidas, dia-
riamente, missas na atual Catedral 
Metropolitana. 

Às 18h acontece a recitação do 
terço e, partir das 19h, novena, quer-
messe e apresentações musicais na 

área externa da sede Arquidiocese.
No dia 21, feriado municipal, 

será celebrada a partir das 0h na 
Pedra do Rosário, às margens do 
Rio Potengi, uma vigília de oração. 
Às 3h30, acontecerá a tradicional 
procissão fluvial, e, às 5 horas, a 
primeira missa do dia. Às 7h30, será 
celebrada missa na antiga Catedral.

A missa solene de Nossa Senho-
ra da Apresentação será celebrada 
às 10 horas na Catedral Metropoli-
tana. A liturgia será presidida pelo 
arcebispo de Natal, Dom Jaime Viei-
ra Rocha. 

Às 16 horas, haverá a procissão, 
com a imagem da padroeira saindo 
da antiga Catedral com destino à 
Catedral Metropolitana, onde será 
celebrada a missa de encerramento.

O dia 21 de novembro é lembra-
do porque nesta mesma data, mas 
em 1753, ao longo do curso do Rio 
Potengi, um grupo de pescadores en-
controu a imagem de Nossa Senhora 
da Apresentação.  l Festa da padoreira de Natal é realizada desde o ano de 1753 pela Arquidiocese

RN tem 23% de jovens infratores 
aguardando decisões judiciais

INTERNAÇÃO

Agência Brasil / Reprodução

O Rio Grande do Norte tem 
23% dos menores infratores em 
regime provisório aguardando 
sentença judicial, segundo dados 
da Fundação Estadual da Crian-
ça e do Adolescente (Fundac). O 
quantitativo de jovens no sistema 
socioeducativo no Estado é de 202 
pessoas.

Com 46 jovens aguardando 
sentença, o Estado é o 12º lugar 
em número de internações provi-
sórias em todo o País, de acordo 
com levantamento feito pelo De-
partamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário 
e das Medidas Socioeducativas 
do Conselho Nacional de Justiça 
(DMF/CNJ).

Os juízes da Infância e Juven-
tude definem a punição de acordo 
com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). A internação é 

a opção mais rigorosa, não podendo 
exceder três anos - sua manuten-
ção deve ser reavaliada pelo juiz a 
cada seis meses.

Ainda de acordo com os números 
da Fundac, o Rio Grande do Norte 
tem 126 menores internados em uni-
dades socioeducativas. Os principais 
crimes cometidos são roubo, homicí-
dio, tráfico e latrocínio.

O estado do Amazonas possui 
a maior proporção de adolescentes 
internados por decisão provisória, 
com 44,15% do total de interna-
dos, seguido por Ceará, Maranhão, 
Piauí e Tocantins.

Sobre o quantitativo de meno-
res infratores em regime de inter-
nação no Brasil, o levantamento do 
CNJ  mostra que existem hoje mais 
de 22 mil jovens internados nas 461 
unidades socioeducativas em fun-
cionamento em todo o país. l RN tem 202 jovens no socioeducativo

SEGUNDOS
EM QUINZE

Semana da conciliação 
gera 778 acordos no RN
A 13ª edição da Semana Nacional 
de Conciliação alcançou a marca 
de R$ 3,79 milhões negociados 
pela Justiça Estadual potiguar 
durante as audiências realizadas 
entre os dias 5 e 9 de novembro.  
De acordo com os dados coletados 
pelo Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec) do Tribunal 
de Justiça do RN, foram realizadas 
em todo Estado 2.411 audiências de 
conciliação, com a obtenção de 778 
acordos homologados, um índice de 
32% de sucessos nas tentativas de 
composição entre as partes. Mais 
de 8,5 mil pessoas foram atendidas.

José Aldenir / Agora RN
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JOAQUIM PINHEIRO

A futura governadora Fátima Bezer-
ra (PT) terá dois importantes desafios 
no início da sua administração, que 
poderão marcar seu governo – tanto po-
sitiva, quando negativamente. Trata-se 
do pagamento do funcionalismo público 
estadual e a diminuição dos índices de 
violência no Estado. Se a governadora 
petista conseguir resolver o pagamento 

e diminuir os assaltos, receberá o re-
conhecimento e o apoio da população 
para seguir no enfrentamento de outros 
problemas, também graves, mas solu-
cionáveis. Fátima Bezerra demonstrou 
que evoluiu, inclusive, na maneira de se 
comunicar. Não tem demonstrado ser a 
radical do tempo de sindicalista, sem, no 
entanto, perder seu perfil de defensora 

Desafios prioritários

Leitura rápida1

dos trabalhadores e agente das transfor-
mações e melhorias para a educação. O 
Estado precisa de união e apoio à nova 

governante para superar seus proble-
mas, independentemente de partido ou 
posições ideológicas. 

>> Futuros auxiliares
Nomes que deverão ser con-
firmados no governo Fátima 
Bezerra: Jaime Calado (Caern) e 
Crispiniano Neto (Fundação José 
Augusto).
  
>> Guerra santa
Jacó Jácome, evangélico e deputado 
estadual que não conseguiu se 
reeleger, deverá ser candidato a 
vereador em Natal. Jacó foi vítima 
de uma guerra santa na Assembleia 
de Deus. 

>> Provável candidato
Riva Júnior, que é um dos mais im-
portantes comunicadores do rádio 
potiguar, está sendo incentivado a 
disputar mandato de vereador em 
Natal. Está examinando a possibili-
dade para decidir. 

>> Nome qualificado
O advogado Ricardo Sobral comporá 
a chapa da candidata à presidência 
da OAB Magna Letícia. O nome de 
Ricardo qualificará mais ainda a 
chapa oposicionista.

Lobby no Senado amplia 
faturamento de cartórios

O milionário lobby dos cartórios garantiu outra fonte de 
receita com seus amigos no Senado, que aprovaram 
projeto criando uma espécie de “protesto unilateral”, em 

que o otário do cidadão nem precisa ser notificado, tampouco 
reconhecer a dívida. A vigarice define que qualquer papel “ainda 
sem eficácia de título executivo e sem assinatura do devedor” pode 
ser protestado em cartório. O achaque só termina quando se quita 
a dívida. E pagas as taxas do cartório, é claro.

>> Aprovação oportunista
O projeto foi aprovado enquanto 
o país tinha as atenções voltadas 
para as comemorações da vitória 
de Bolsonaro.

>> Tudo dominado
O texto nasceu, que ironia, na 
comissão de desburocratização, 
criada para reduzir a necessidade 
de cartórios, mas acabou 
“aparelhada”.

>> Até pelo WhatsApp
Para alguém protestar dívida no 
cartório, basta levar nota fiscal, 
boleto ou mensagens eletrônicas 
(e-mails e mensagens de 
WhatsApp).

>> Projeto picareta
A atuação do lobby agora muda de 
lado no Congresso. Aprovado pelo 
Senado, o projeto picareta já está 
sob análise dos deputados federais.

>> Poço de mágoas
No afã de livrar do assédio dos 
repórteres, o candidato oficial 
à presidência da Câmara, Luiz 
Eduardo Greenhalgh (PT-SP), 
deixou escapar: - O deputado 
João Paulo Cunha chega tarde 
à minha campanha... Referia-se 
ao atual presidente da Câmara, 
que relutou em apóia-lo. Mas 
depois, advertido por assessores, 
apressou-se em corrigir:  - E quis dizer que ele chega à tarde para a minha 
campanha... Ah, bom.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““Se fosse assim, 

eu nomearia 
minha mãe 

ministra”
Jair Bolsonaro sobre Luiz Nahban 
dizer que merecia ministério por 

ser antigo aliado

>> Amapá: governador 
eleito pode não tomar 
posse
Desde setembro está pronta 
para ser julgada pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) a 
Ação Penal 814/DF, onde o 
governador eleito do Amapá, 
Waldez Góes (PDT), é acusado 
do crime de peculato em razão 
do “cano” de mais de R$313 
milhões que seu governo 
aplicou em bancos, em 2009 
e 2010, em empréstimos 
consignados para servidores. 
O governo descontou o valor 
do salário do servidor todo 
mês, mas não repassou o 
dinheiro aos bancos públicos e 
privados.

>> Atraso que não acaba
A média de atraso nos 
repasses do governo do Amapá 
é de 18 meses. O governo do 
Amapá deve só à Caixa cerca 
de R$160 milhões.

>> Voto contra
O presidente do STJ, João 
Otávio Noronha, votou pela 
condenação. É que o “beiço” 
de Waldez Góes custou R$6 
milhões a mais ao Amapá.

>> Cadeia para ele
“O Estado é apenas 
intermediário do dinheiro”, 
disse Noronha, ao votar por 6 
anos e 9 meses de prisão em 
regime semiaberto para Góes.

>> Frangolândia tensa
Se mudar a embaixada de 
Tel Aviv para Jerusalém, o 
presidente Jair Bolsonaro 
corre o risco de criar 
problemas com os países 
árabes. Mas exportadores 
brasileiros de frango é que 
andam em pânico com isso.

>> Quinta coluna na Apex
Diplomata que serviu em Havana 
contou que o brasileiro indicado 
por Lula em 2008 para chefiar 
o escritório da Apex Brasil 
em Cuba, “tem a confiança do 
Partido Comunista e por isso é 
liberado para fazer negócios”. Ele 
não deveria ser da confiança do 
governo brasileiro?

>> Biblioteca vendida
Amigo e ex-assessor do presidente 
Temer, José Yunes tinha uma das 
maiores bibliotecas particulares 
de São Paulo, mas está vendendo 
tudo. Após dois leilões, falta 
pouco para vender o que sobrou.

>> Acertou em cheio
Levantamento Paraná Pesquisas 
aniquila as críticas à escolha 
do juiz Sérgio Moro para o 
Ministério da Justiça: na faixa 
etária que compõe a maioria dos 
brasileiros (de 24 aos 59 anos), a 
aprovação é de 85,3%. 

José Cruz / Agência Brasil
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RN tem seis concursos públicos 
abertos até o fim de novembro  

OPORTUNIDADE

Agência Brasil / Reprodução

Estão abertas as inscrições para concorrer a mais de 130 vagas de cargos 
públicos em quantro municípios, Controladoria Geral do Estado e o IFRN

O Rio Grande do Norte tem qua-
tro editais de concursos abertos para 
seis concursos públicos. São proces-
sos que estão disponibilizando um 
total de 131 vagas de emprego.

O certame com maior número de 
vagas é o da Controladoria Geral do 
Estado do Rio Grande do Norte. A 
oferta é de 53 vagas para os cargos 
de analista contábil e técnico de con-
trole interno. A remuneração é de R$ 
4.295,63. As inscrições começam na 
quarta-feira, 14, a partir do endereço 
eletrônico da empresa organizadora 
do concurso, o Instituto Brasileiro de 
Formação e Capacitação (IBFC).

A Prefeitura de Taboleiro Gran-
de abriu nesta segunda-feira, 12, 
inscrições para 37 vagas em concur-
so público. As inscrições seguem até 
o dia 12 de dezembro. Os interessa-
dos devem procurar o site da insti-
tuição responsável pelo certame, a 
Consulplam. 

A Prefeitura de São José de Mi-
pibu, por sua vez, vai abrir no próxi-
mo dia 19 de novembro as inscrições 
para selecionar 30 trabalhadores 
temporários. Os interessados devem 
se inscrever na Secretaria Municipal 
do Trabalho, da Habitação e da As-
sistência Social.

A Câmara Municipal de Pau dos 

Ferros iniciou na segunda-feira, 12, 
as inscrições para concurso público. 
Serão preenchidas sete vagas para 
diveros cargos. Os profissionais re-
ceberão de R$ 954 a R$ 2,5 mil. As 
inscrições podem ser feitas no site da 
organizadora das provas, a Cpcon, 
até o dia 9 de dezembro de 2018. As 
taxas variam de R$ 80 e R$ 100 de 
acordo com o cargo escolhido.

O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN) vai realizar proces-
so seletivo para professor substituto 
para as cidades de Parnamirim e 
Lajes. Ao todo, serão três vagas dis-
poníveis para a docência das áreas 

de Sistemas de Informação e Eletro-
eletrônica. 

As inscrições para a seleção 
podem ser feitas até o dia 20 de no-
vembro de 2018 através do endereço 
eletrônico http://professorsubstituto.
ifrn.edu.br. O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 77,93.

Por fim, a Prefeitura de São Ben-
to do Norte abriu processo seletivo 
para contratar, de forma temporária, 
um engenheiro civil. O profissional 
vai receber salário de R$ 3 mil. As 
inscrições podem ser feitas na Secre-
taria Municipal de Administração, 
na Avenida Ursulino Silvestre, 448, 
no horário das 8h às 12h. l

Concursos abertos esta semana têm provas marcadas para dezembro

EDUCAÇÃO

Mais de 50 mil potiguares não fizeram 
as provas da edição 2018 do Enem

O índice de abstenção no segun-
do dia do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2018 alcançou 
26,3% dos candidatos inscritos no 
Rio Grande do Norte, segundo dados 
do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). 

De acordo com o Ministério da 
Educação, o Rio Grande do Norte 
teve um total de 53 mil faltosos nos 
dois dias de provas. Ao todo, o Es-
tado tinha 124.047 inscritos para 
o exame deste ano. Desta forma, o 
número de faltosos, somando os dois 
dias de provas, registrou 43% entre 
os candidatos potiguares.

A taxa de abstenção do primeiro 
dia de provas entre os potiguares foi 
de 22,4%. As taxas de abstenção de 
2018, por sinal, foram menores que 
em 2017, quando os dois dias de pro-
vas registraram 27% e 29%, respec-
tivamente.

Os números do Rio Grande do 
Norte foram melhores, inclusive, 
que a média nacional. No segundo 
dia de provas, o Enem registrou 
1.610.681 ausências em todo o País, 
o que representou 29,2% do total 
de 5.513.749 inscritos na edição. O 
primeiro domingo registrou o menor 
percentual de ausentes desde 2009: 
24,9%.

Ainda de acordo com o MEC, o 
segundo dia teve 66 eliminações no 
Brasil – sendo 64 por descumpri-
mento de regras do edital, uma por 
problemas identificados na revista 
por detector de metal e uma por re-
cusa de coleta do dado biométrico. O 
Inep também registrou 88 emergên-
cias médicas.

Na próxima quarta-feira, 14, o 
Inep divulgará os gabaritos, bem 
como os cadernos de questões pela 
página na internet e pelo aplicativo 
do Enem. 

Os resultados oficiais estão pro-
gramados para serem divulgados no 
dia 18 de janeiro de 2019. l

SEGUNDOS
EM QUINZE

Rede estadual terá mais 11 
escolas de ensino integral
A rede estadual de ensino terá 
60 escolas em tempo integral no 
ano letivo de 2019. A Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura 
(SEEC) definiu as 11 última novas 
unidades estaduais que passarão 
ofertar Ensino Médio em Tempo 
Integral (EMTI). As escolas estão 
distribuídas em nove cidades do Rio 
Grande do Norte e deverão abrir 
matrículas nos próximos dias. As 
novas unidades ficam nas cidades 
de Parnamirim, Ipanguaçu, Martins, 
Ceará-Mirim, Acari, Apodi, Touros 
e em Natal. Até o próximo dia 30 
de novembro estará aberto o prazo 
para solicitação de vagas para 
escolas em tempo integral.

SÃO RAFAEL

Polícia liberta idoso 
que era mantido em 
cárcere privado

A Delegacia de Municipal de 
Assú resgatou no último sábado, 
10, o idoso Manoel Salustino 
de Lucena, de 70 anos, que era 
mantido em cárcere privado na 
cidade de São Rafael. 

A Polícia Civil chegou até o 
local após ter recebido informações 
que foram enviadas para o 
Disque-Denúncia da Polícia Civil. 
As denúncias informavam que um 
idoso estava sendo mantido por 
cuidadores há mais de um ano 
em um espaço semelhante com 
uma cela. O local era fechado com 
grades e cadeados. 

O idoso informou aos policiais 
civis que estava sendo mantido 
como se fosse um preso. A vítima 
será encaminhada para um abrigo 
e o procedimento investigatório já 
foi instaurado para apuração das 
responsabilidades criminais de 
todos os envolvidos no caso.  l

Polícia Civil / Reprodução

Homem resgatado tinha 70 anos
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DNIT interdita Reta Tabajara 
para realizar obra em viaduto

INTERVENÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Fechamento de parte da BR-304, em Macaíba, acontece no Km 281
da rodovia; equipamento viário fará o entroncamento com a BR-226

O Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (Dnit) 
vai interditar nesta terça-feira, 13, 
parte da rodovia BR-304, no trecho 
conhecido como “Reta Tabajara”, pa-
ra realizar a instalação de vigas de 
sustentação de um viaduto que será 
colocado no local.

A ação de içamento, transporte e 
lançamento de nove vigas – com 85 
toneladas cada uma das peças – se-
rá finalizado na quarta-feira, 14. O 
novo viaduto será construído na al-
tura do Km 281 da BR-304. O equi-
pamento viário irá servir de ligação 
com a BR-226.

Com a interdição, o trânsito será 
desviado para as vias marginais e 
contará com o apoio logístico da Polí-
cia Rodoviária Federal. O serviço faz 

parte da obra de duplicação e ade-
quação de capacidade da BR-304, 

que está sendo executada pela em-
presa Ivaí Engenharia de Obras. l

Serão instaladas nove vigas de 85 toneladas na área de construção do viaduto

SEGUNDOS
EM QUINZE

Natal terá sistema para 
atendimento socioeducativo
A Prefeitura do Natal publicou 
lei que cria o Sistema Municipal 
de Atendimento Socioeducativo 
na capital, tendo como órgão 
gestor a Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social 
(Semtas). A determinação tambérm 
cria a Comissão Intersetorial de 
Articulação das Políticas Setoriais, 
que devem atuar efetivamente como 
rede na execução das medidas 
socioeducativas em meio aberto 
e no enfrentamento à conjuntura 
que conduz o adolescente à prática 
do ato infracional. Farão parte 
da comissão o Poder Judiciário 
do Rio Grande do, o Ministério 
Público Estadual e integrantes de 
secretarias municipais.

Semtas / Reprodução
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Consumo de fim de ano anima setor de 
comércio a contratar mais temporários 

TRABALHO

José Aldenir / Agora RN

Estima-se entre 4,5 mil a 5 mil colocações em todo o RN, dos quais cerca de 1,8 mil serão só na 
capital potiguar, segundo empresários ligados à Fecomércio e à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

Marcelo Hollanda
Repórter

A Federação do Comércio, Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Feco-
mércio) projeta entre 4 mil a 4,5 
mil as contratações temporárias 
com a chegada das festas de fim de 
ano. Dessas novas vagas, os comer-
ciantes estimam que 1.800 postos 
venham a ser abertos só na capital.

Não é um grande aumento em 
relação ao ano passado, mas sina-
liza um otimismo dos empresários 
com a retomada da economia, afir-
ma Augusto Vaz, presidente da 
Câmara dos Diretores Lojistas de 
Natal.

Das vagas a serem abertas 
aqui, 35% acontecerão nas lojas do 
Alecrim, maior bairro de comércio 
popular da cidade, assegura o pre-
sidente da associação dos empresá-
rios do bairro, Pedro Campos. Mas 
ele avisa: este ano, as lojas ali só 
começarão as contratações pra va-
ler a partir da semana que vem. “Os 
lojistas aqui querem sentir mais a 
temperatura do comércio para en-
tão reforçarem suas equipes”, ele 
explica. 

Como sempre, os estoques já 
começaram a ser reforçados com 
um ou dois meses de antecedência. 
“Quem começa a comprar em cima 
da hora, fica sem mercadoria para o 
Natal”, lembra Campos.

No shopping Midway Mall, on-
de há uma força de trabalho estável 
de 4.500 funcionários espelhados na 
administração, mas principalmente 
nas 144 lojas, entre satélites e as ân-
coras, as contratações temporárias 
já começaram. Implantado há cinco 
anos pela Associação dos Lojistas do 
Midway, o cadastro do shopping re-

cebe em média 250 currículos novos 
por semana. “Já treinamos 500 pes-
soas este ano”, conta o presidente 
da Alomid, Denerval Jr.

Com um “turnover”, rotativida-
de de pessoal, de 8% a 10%, consi-
derado alto, é a partir de abril que 
os comerciantes realizam a maioria 
das dispensas e aproveitam os tem-
porários que eles consideram im-
portantes para uma retenção. 

Por isso mesmo, o treinamen-
to ali é concentrado todo a partir 
da associação – por uma pura e 
simples questão de economia para 
os comerciantes. “Por pessoa, um 
vendedor custa em média R$ 1 mil 
e um gerente o dobro disso para ser 
treinado”, diz Denerval Jr. Assim, 
o custo do treinamento é diluído 
por todos e a mão de obra pode ser 
aproveitada igualmente por todos 
os lojistas.  “O pessoal recebe todas 
as noções gerais e cada loja dá o 
acabamento final que quiser nesse 
colaborador”, resume Denerval Jr.

Para o presidente da Fecomer-
cio/RN, Marcelo Queiroz, apesar 
deste ano ser sido bem complicado 

para a economia, sim, “há um senti-
mento de esperança bem forte para 
2019”. E explica que, considerando 
os números até agosto, “temos em-
placado alta de 6,6% no acumulado 
do ano nas nossas vendas”.

Os empresários e dirigentes 
lojistas ouvidos pelo Agora RN con-
cordam que a flexibilização das leis 
trabalhistas, com a possibilidade de 
um maior uso de empregados inter-
mitente, produzirá efeitos crescen-
tes na absorção de mão-de-obra do 
comércio.

Para Marcelo Queiroz, mesmo 
com a possibilidade de atraso do 13º 
salário dos servidores estaduais, 
2018 é esperado com uma alta de 
4,5% a 5% nas vendas. Um percen-
tual bastante positivo, segundo ele, 
“sobretudo se considerarmos que, 
em 2017, fechamos com as vendas 
em queda de 1,5%”. l

Empresários disseram que a rotatividade nos shoppings center chega aos 10%
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FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVEN-

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

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

___________________________________    
IVAN EVARISTO DA SILVA

Oficial do Registro Geral de Imóveis -  Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RN - SIN

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

PROCESSO Nº 00410015.000310/2018-34

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, com sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN, torna público, a quem interessar, que por motivos administrativos, foi adiada sine die a 
realização da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, objetivando a 
contratação de empresa especializada para CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA NA E.E. ALDO FERNANDES DE MELO, EM NATAL. Informações 
procurar a CPL/SIN, no horário de 08:30 ás 12:00h, de segunda a sexta-feira.

 

 

Natal/RN, 12 de novembro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 024/18

PRESIDENTE DA CPL/SIN
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Silvio Santos constrange Claudia 
Leitte ao dizer que fica excitado 

PEGOU MAL

SBT / Reprodução

Dono do SBT recebeu a cantora no programa que arrecada dinheiro para
a AACD e fez uma série de comentários irreverentes que dividiu opiniões

Em pleno palco do Teleton, Silvio 
Santos protagonizou um momento 
de puro constrangimento com Clau-
dia Leitte. O dono do SBT recebeu a 
cantora no programa e falou sobre o 
abraço que daria na convidada.

“Esse negócio de ficar dando 
abraço me excita e eu não posso 
ficar excitado”, disse Silvio. Clau-
dia tentou disfarçar dizendo que a 
excitação, no caso, seria “alegria”. 
O apresentador rebateu: “É excita-
ção mesmo”. E Claudia respondeu: 
“Agora, eu acho que o meu marido 
tem uma razão para ficar chateado”, 
respondeu a cantora.

O apresentador continuou co-
mentando sobre a aparência e as 
roupas de Claudia, quando a loira 
ironizou: “Balancinho é minha mú-
sica nova, mas eu já estou quase 
pensando em ‘vazar’”. l Apresentador Silvio Santos deixou a cantora sem graça com as suas piadinhas

RECOMEÇO

Ex-marido do cantor 
Lulu Santos decide 
casar com bancária

Depois de mais de 14 anos 
de união com Lulu Santos, o 
empresário Bruno Azevedo está 
de casamento marcado com a 
bancária Mayara Netto. A cerimônia 
irá acontecer no Rio de Janeiro e 
contará com a bênção do Padre 
Fábio de Melo.

Bruno era parceiro afetivo e 
profissional de Lulu, segundo o 
Extra. Com o fim do relacionamento, 
o vínculo profissional continuou e os 
dois seguem trabalhando juntos. l

Instagram / Reprodução

Casal passou 14 anos unido
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

““Pra sempre fui 
acorrentado no 
seu calcanhar”

(Zé Ramalho)

>>Fortaleza e CSA. Um 
belo trabalho do técnico 
Rogério Ceni fez do 
Fortaleza campeão da série 
B e carimbou o passaporte 
pra série A, onde também 
deverá estar o CSA de 
Alagoas (falta uma vitória). 
O Nordeste poderá contar 
com seis times na elite do 
Brasileirão, um recorde 
de participação na era dos 
pontos corridos. Enquanto 
isso, o futebol potiguar 
segue sem qualquer 
perspectiva de recuperação 
no contexto regional.

O rei é azul
Depois de vinte e 

dois anos, o rei Rober-
to Carlos está lançan-
do um LP em vinil, 
recheado de músicas 
inéditas, muitas can-
tadas em espanhol. 
Nada de muito dife-
rente na capa, que segue a tradição 
da sua estampa em destaque. E por 
dentro, uma bolacha que é azul e não 
preta como o velho padrão universal.

Um vinil azul é fato inédito 
em se tratando do cantor maior da 
MPB, mas no histórico fonográfico 
já teve coisa semelhante no passado. 
Nos anos 1960, os discos de contos e 
músicas infantis, principalmente os 
compactos, tinham cores variadas 
nos vinis. As fábulas rodavam em 
vermelho, azul, amarelo...

Um dos grandes clássicos do 
rock inglês, o LP “Athomic Heart 
Mother”, lançado pelo Pink Floyd em 
1970, ganhou depois uma versão em 
vinil vermelho. Por aqui, no começo 
dos anos 1980, a banda paulistana 
Língua de Trapo lançou um LP em 
vinil de cor verde, recheado de ritmos 
diferentes.

A cor azul se tornou uma cons-
tante na vida e obra de Roberto 
Carlos, em virtude do TOC – Trans-
torno Obsessivo Compulsivo - que o 
levou a usar apenas roupas de tons 
azuis – ou brancos - e aplicar a cor 
em todos os seus discos desde 1980. 
Por décadas, o rei não se aproxima-
va da cor marrom. A ligação na cor 
celeste e rejeição ao marrom ou preto 
nem sempre foram presença na pa-
tologia do rei. No auge da fase Jovem 
Guarda, num LP de 1965, um dos 
seus maiores sucessos praticamente 
desprezava o azul: “De que vale o céu 
azul e o sol sempre a brilhar...”. E aí 
mandava tudo pro inferno.

Um ano depois, em 1966, ele 
berrava nas rádios e nos auditórios a 
versão que Getúlio Côrtes fez de um 
hit pop americano: “Eu sou um negro 
gato, miauuuu!”. E em 1969, chorou 
o fim do azul na canção As Flores 

do Jardim da Nossa 
Casa: “As nuvens 
brancas escureceram 
e o nosso céu azul se 
transformou...”. 

Já em 1971, nu-
ma das suas compo-
sições de maior beleza 

poética, a compaixão real com um sú-
dito exilado o fez ilustrar os caracóis 
dos cabelos de Caetano Veloso no 
azul das praias baianas: “Um dia em 
areia branca seus pés irão tocar, e 
vai molhar seus cabelos a água azul 
do mar...”. Virou clássico.

Apesar de há algum tempo o 
cantor ter noticiado que se curou da 
moléstia, a chegada de um novo LP 
vinil com o disco azul não deixa de 
remeter ao problema que muito lhe 
atrapalhou na vida e na carreira. O 
novo disco, chamado Amor sem Li-
mite, chega às lojas no próximo dia 
16 de novembro.

Desde quando passou a sofrer 
do TOC, Roberto passou umas três 
décadas cultuando a cor do céu e do 
mar. Ao ponto de inserir nos seus 
shows anuais e nas turnês maríti-
mas que faz a bordo de navios de cru-
zeiro um clássico da Jovem Guarda 
de autoria do compositor maranhen-
se Nonato Buzar.

Morto em 2014 aos 81 anos, 
Buzar fez músicas para nomes co-
mo Luiz Gonzaga, Elizeth Cardoso, 
Maysa, Nelson Gonçalves, Elis Regi-
na, Wilson Simonal, Jair Rodrigues e 
outros. Em 1968 compôs Vesti Azul, 
que se tornou popular em 69 e 70 nas 
gravações de Adriana e Simonal, res-
pectivamente.

Roberto tem cantado Vesti Azul, 
mas nunca a colocou em disco. O 
novo LP Amor Sem Limite é o pri-
meiro vinil dele desde 1996. Apesar 
da cor da bolacha, a velha patologia 
parece ter sumido mesmo. Que a no-
va fase da vida e da carreira do rei 
seja, então, definitivamente azul. O 
cara merece, senão pela longevidade 
artística, mas principalmente por ter 
colorido o coração dos milhões de fãs.

>> Contra o aumento. Um 
abaixo-assinado na Internet 
organizado pelo Partido Novo 
e que já reúne quase 3 milhões 
de assinaturas, está virando 
movimento físico e já leva 
pessoas às ruas, como ocorreu no 
domingo passado. Manifestantes 
ocuparam a Avenida Paulista e a 
Praça dos Poderes, no DF.

>> Superpoder. Há cerca de 2 
mil servidores no STF e quase 
40 assessores diretos para cada 
gabinete dos ministros. Lá 
são 85 secretárias, quase 200 
recepcionistas, duas dezenas 
de jornalistas, 116 serventes 
de limpeza, 27 garçons, 
58 motoristas, e dentistas, 
jardineiros, copeiras e outros 
mais.

>> Pró-bandidos. O 
deputado federal Paulão do 
PT, de Pernambuco, é mais 
um desarranjado cerebral da 
esquerda mimizenta. Saiu 
em defesa das almas dos onze 
assaltantes que trocaram bala 
com a Polícia e partiram mais 
cedo pro inferno. O pior é que a 
OAB pernambucana também 
está enlutada.

>> Revoltante. Comoção em 
São Paulo com o assassinato 
do médico Roberto Kikawa, 
abatido covardemente por 
assaltantes. A morte do 
criador das “carretas da saúde” 
revoltou até agentes policiais. 
A partir de 2019, a Polícia vai 
cair em cima da bandidagem, 
e a sociedade dará total apoio. 
Aguardem.

>> Policarpo Quaresma. Se 
Lima Barreto voltasse para 
reeditar alguma obra, adaptava 
o famoso personagem na figura 
de FHC. O nacional-liberalismo 
do ex-presidente, mistura de 
Florestan Fernandes e Celso 
Furtado, anda escapando em 
ritmo de besteirol. Está na hora 
de um fraldão no cérebro. 

Claudia Leite, constrangimento é 
a grana da Lei Rouanet 

na tua conta.

(Ana Karla Efraim)

Empresários loucos reformaram 
um sítio só pra incriminar um 

homem honesto.

(Max Revoredo)

Onde deve ser a prisão 
domiciliar de Lula, no sítio 

ou no tríplex?

(Gustavo Salles)

PICARDIA NAS REDES

>> Boca x River. Tem total 
razão o colunista do UOL Rodrigo 
Mattos. Catimba é coisa de 
brasileiro e não de argentino. 
O superclássico das Américas 
foi uma aula de tática, raça e 
talento, mostrando porque Boca 
Juniors e River Plate são os 
dois maiores clubes do futebol 
sul-americano e um duelo de 
exportação.
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da Revista Forum: 
“Eduardo Bolsonaro quer 
criminalizar ‘comunismo’ e 
MST: ‘Se fosse necessário 
prender 100 mil, qual o 
problema nisso?’”.
...do jornal O 
Globo: “Governo vai 
comprar carros que 
resistem a disparos de 
submetralhadora para 
escolta de Bolsonaro”; 
...do portal The 
Intercept Brasil: “Até 
agora, os sinais enviados 
por Bolsonaro ao mundo 
é de puxa-saquismo em 
relação aos EUA, isso 
contradiz o lema ‘Brasil 
acima de tudo’ que marcou 
sua campanha”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Seleção sem provas? 
Eleito o senador mais 
votado no último pleito, o 
capitão da PM Styvenson 
Valentim anunciou em 
suas redes sociais e pelo 
Diário Oficial que fará 
a contratação de sua 
equipe de assessores de 
forma inédita: com uma 
seleção de vagas para 
profissionais de direito, 
comunicação,  economia, 
saúde e etc... A aprovação 
depende até de exame 
toxicológico, mas não de 
provas de conhecimento. 
Quer dizer que, no final 
das contas, a escolha 
será pessoal do senador 
e não necessariamente 
do candidato 
comprovadamente mais 
capacitado.

>> Novidades... 
A Mestiço Produções 
anunciou, durante a festa 
do Marista, neste fim de 
semana, que a prévia do 
Carnaval de Natal terá 
dois novos blocos em 2019, 
em parceria com a FF 
Entretenimento.  
 
>> No carnaval... 
Ja está definido que o “Me 
Leva, mamãe” desfilará 
no dia 10 de fevereiro, 
sendo o primeiro infantil 
da prévia carnavalesca, 
com personagens infantis e 
atrativos para a criançada.  
 
>> De Natal 
Já o “Nem se acaba, nem 
fica pouco”, destinado aos 
adultos, trará, no dia 24 de 
fevereiro, bandas de sopro 
durante o percurso e um 
show nacional em palco.

>> Releitura 
Inspirado em uma 
das grandes peças da 
literatura mundial, o 
Colégio Salesiano promove 
o espetáculo musical “O 
Planeta dos Gigantes”, 
uma releitura da obra 
O Pequeno Príncipe, de 
Antoine de Saint-Exupéry. 
A apresentação acontece 
nesta quarta-feira, 14, às 
20h, no Teatro Riachuelo, 
em Natal.

Deputado Felipe Maia ao 
lado do novo deputado 
federal do DEM, Kim 
Kataguiri, aquele que é 
também líder do MBL

No lançamento do 
empreendimento 
Reserva Bonfim no 
Iate Clube Natal, 
Flávio Azevedo, 
Sérgio Azevedo, 
Antônio Medeiros, 
Edmar Gadelha e 
Eugênio Gadelha

Ex-aluno Marista, 
o prefeito de 

Natal Álvaro Dias 
também foi uma 
das autoridades 

presentes na festa 
bombada do último 

sábado. Registro 
ao lado dos 

organizadores da 
Mestiço Produções 

Iury Bagadão e 
Thiago Freire

Esta potiguar arretada e 
superprofissional Reny 

Claudia, Commercial 
Manager do Sistema 

Opinião de Comunicação, 
recebendo o título Cidadã 

Paraibana na última 
quinta feira. A solenidade 

ocorreu na Assembleia 
Legislativa de João Pessoa e 
a homenagem foi proposta 

pela deputada Daniella 
Ribeiro, que, inclusive, 
foi eleita senadora da 

República e assumirá o 
cargo agora em 2019

Instagram / Reprodução

Cedida

João Neto

Cedida

>> Diagnóstico 
A próxima quarta-feira, 
14, é o Dia Mundial do 
Combate a Diabetes, doen-
ça que atinge cerca de 8% 
da população brasileira e 
nem sempre é identificada 
facilmente. O Natal Sho-
pping entra nessa luta em 
prol do diagnóstico precoce 
da enfermidade e sedia, 
durante todo o dia 14, 
campanha que vai contar 
com equipe médica para 
atendimento gratuito.
Os usuários e clientes 
do shopping vão poder 
participar, das 10h às 22h, 
das atividades idealizadas 
pela Sociedade Brasi-
leira de Diabetes e pela 
Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia.

>> Musical
Supercalifragilisticex-
pialidocious. A palavra 
inventada e repetida 
na canção de mesmo 
nome vai ecoar no Teatro 
Riachuelo, em Natal, às 
19h desta terça-feira, 13, 
quando “Mary Poppins” 
vai subir ao palco com 
suas fantásticas histórias 
e músicas. O espetáculo 
montado pelo Complexo 
Educacional Contemporâ-
neo conta com centenas de 
crianças em cena e muito 
entusiasmo.
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Depois de tentar (em vão) um 
encontro com o presidente eleito 
Jair Bolsonaro, Dr. Rey publicou 
um desabafo em sua conta no Ins-
tagram e afirmou que não vai de-

sistir de “sua luta”, de ser ministro 
da Saúde. “Pode rir, vou lutar pelo 
Brasil até meu último suspiro”, 
afirmou ele.

O médico americano ainda 

NOVELAS

HORÓSCOPO

O trabalho pode trazer algumas tensões no início 
do dia. Evite impor suas opiniões ou bater de 
frente com chefes e autoridades. Aceite convites 
dos amigos para sair.

O dia pode começar tenso em casa, seja 
por imprevistos domésticos ou conflitos com 
parentes. O astral ficará mais leve à tarde. 
Novidades na conquista. 

Você vai precisar de mais concentração e 
disciplina para cumprir suas tarefas pela manhã. 
Invista em seus objetivos, mas evite comentar 
seus planos. Clima quente e sedutor.

Você pode ter alguns aborrecimentos de 
manhã por causa de fofocas, mentiras ou 
mal-entendidos. Deve ter ganhos ou gastos 
inesperados à tarde. 

Você pode ter gastos inesperados ou perder 
grana em apostas e negócios arriscados: proteja 
seu dinheiro. No amor, evite entrar de cabeça 
em um novo romance: dê tempo ao tempo.

Acordos financeiros com amigos podem trazer 
prejuízos para o seu bolso. Sua criatividade 
vai aumentar à tarde. Seu jeito extrovertido e 
animado vai encantar muita gente.

O dia pode começar tenso em uma parceria ou 
sociedade de trabalho. Procure ser mais flexível, 
ainda mais se o negócio for com alguém da 
família. Faça algo para inovar e apimentar o sexo.

É possível que nem tudo saia como você 
planejou no início do dia. Evite sonhar alto 
demais para não se decepcionar. Atenção com 
suas finanças. Controle sua possessividade.

Fofoca ou mal-entendido pode tumultuar as coisas 
para você no trabalho, por isso, pense bem no que vai 
dizer. A Lua vai estimular as parcerias à tarde. Vida a 
dois em boa fase. Palpites: 13, 04 e 58. Cor: cinza.

O período da manhã pode trazer alguns desafios. 
Vai precisar de mais silêncio e concentração para 
estudar ou cumprir suas tarefas. Fase cúmplice e 
parceira no romance.

O dia deve começar tenso. Você terá que mudar 
alguns planos. Também pode se aborrecer com 
alguém próximo. Confie na sua intuição. Decepções 
no amor podem deixar seu coração inseguro.

Cuidado para não exagerar nos gastos pela 
manhã. Pode ter mudanças ou instabilidades 
no trabalho. No romance, apoie os projetos do 
par, sem abusar de críticas ou cobranças.

Gabriel desperta sem memória, e Luz e Geandro decidem leva-lo até Serro Azul. Sampaio se hospeda na pensão 
de Ondina, e Adamastor estranha a chegada do forasteiro. Sóstenes alerta Machado para o desaparecimento de 
Luz. Ondina e Adamastor impedem que Júnior se embriague ainda mais. 

 O SÉTIMO GUARDIÃO

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)

Tonho ameaça Américo, que decide ficar em Rosa Branca. Isabel reclama ao ver Edméia/ Grace com Priscila. 
Isabel briga com Edméia/ Grace por ouvir sua conversa ao telefone. Cris apresenta Américo para o elenco como 
seu pai e Alain não gosta. Edméia/ Grace tenta aconselhar Alain, que se afasta rapidamente.

ESPELHO DA VIDA

Emílio ameaça Marocas. Betina contrata Igor. Elza confessa que estava mancomunada com Emílio e aceita 
se unir a Carmen e Vanda para descobrir as armações do advogado. Cecílio resgata um dos colchões que 
Coronela incendiou, sem saber que era de Teófilo.

O TEMPO NÃO PARA

Dr. Rey sobre ministério: “Vou 
lutar até meu último suspiro”

INSISTÊNCIA
Wilton Junior / Estadão

Médico quer ser ministro da Saúde

PASSATEMPO

contou que propostas faria ao pre-
sidente eleito. Ele esteve na manhã 
de sexta-feira no condomínio onde 
mora Bolsonaro, para se ofececer 
ao cargo de ministro da Saúde, mas 
não foi recebido por ele.

“Quebra o coração que nossos 
irmãos e irmãs são tratados como 
gado nas longas filas do SUS. Gos-
taria de trazer o sistema republi-
cano americano chamado ‘Purple 
Plan’, com mudanças culturais, que 
daria todo brasileiro seguro de saú-
de privado”, disse Dr. Rey. l
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -  LS

ALDERI  DIAS DA SILVA, CPF: 036.422.194-11, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada - LS para a Fabricação de laticínios, localizada Comunidade Malhada 
Grande, Sítio Mimoso, s/n, Zona Rural, Ouro Branco /RN. CEP 59.324-000.

ALDERI  DIAS DA SILVA
EMPRESÁRIO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

O presidente da COOPROFAHRN - Cooperativa de Consumo dos Propagandistas, Pro-
pagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares do Estado 
do Rio Grande do Norte, de CNPJ nº 14.750.869/0001-68, no uso de suas atribuições legais 
e conforme o Estatuto Social convoca todos os seus 20 (Vinte) cooperados para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de Novembro de 2018 em sua sede 
administrativa, situada à Rua Silvio Pélico nº 190 – Sala 101 – Alecrim – Natal/RN – CEP: 
59.040-150, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação: 1) Em primeira 
convocação às 14:00hs com a presença de 2/3 (Dois Terços) dos seus Cooperados; 2) Em 
segunda convocação às 15:00hs com a presença de metade e mais um do número total de 
seus cooperados; 3) Em terceira e última convocação às 16:00hs com a presença de no mínimo 
10 (Dez) dos seus cooperados. Constando a seguinte ORDEM DO DIA: I) Eleicao dos Compo-
nentes da Diretoria; II) Assuntos de interesse geral não deliberativo. 

Natal/RN 13 de Novembro de 2018.

Marcio Glay Oliveira da Silva
Presidente

PEDIDO DE  LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO

JOSÉ EDSON VALETIM DA SILVA ME, CNPJ 24.105.088/0001-74, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Regularização Operação, para Estrutura de lazer e recreação (Peda-
linho,  e Caiaques) Lagoa Arituba, Praia de Cumurupim, Nisia Floresta-RN. 

JOSÉ EDSON VALETIM DA SILVA 
ROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

POTIGUAR ALIMENTOS DO MAR LTDA, CNPJ: 40.796.989/0001-06, torna público que 
está requerendo  ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, Licença Simplificada, para Projeto de Laboratório Larvicultura, com capaci-
dade 30Milhões/Mês, Localizada Fazenda caiçara, Zona Rural, São Bento do Norte-RN;

OSVALDO GOMES CAVALCANTI
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Associação do Clube dos Servidores Públicos Estaduais do Rio Grande 
do Norte (Servclub) no uso de suas atribuições legais, estabelecidas nos arts. 16, “c” do Estatuto 
da Associação  convoca os ASSOCIADOS DO CLUBE para se fazerem presentes à Assem-
bleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 16 de novembro de 2018 às 17:30h (dezessete 
horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18:00h (dezoito horas) em segunda con-
vocação, na Rua Ministro Macedo Soares, 1876, Potilândia, CEP: 59.076-660, Natal-RN, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Alteração do Estatuto,  no que se refere a sede da Associação (Artigo 23) 
2) Outros assuntos.
Natal/RN, 12 de novembro de 2018.

Francisca Maria de Andrade 
Presidente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -  LS

V. LOPES DE MEDEIROS - ME /QUEIJEIRA VLM, CNPJ: 10.968.289/0001-90, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a Fabricação de laticínios, localizada 
Rua Djalma Diniz, n° 13, , Bairro Samanaú, Caicó /RN. CEP 59.300-000.

VALDINEY LOPES DE MEDEIROS
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

S P DUARTE DE LIMA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 12.207.837/0001-95, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de Armazenamento e 
Revenda de GLP, localizada na Rua Hélio Morais Marinho, nº 137 A, São Sebastião, Apodi-RN.

S P DUARTE DE LIMA - ME
Requerente

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2018

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do 
Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-
33, por sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará certame licitatório 
na modalidade Pregão Presencial nº 09/2018, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO 
DE PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de Buffet, necessário a realização dos eventos do SENAR-AR/RN durante o exercício de 
2018/2019. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 22/11/2018, às 
15:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 
995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 
08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-
-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. 

Natal/RN, 12 de novembro de 2018.

Larissa Hermínia Augusto Bezerra
Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20(vinte) dias

 O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que trami-
ta nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 
0816631-30.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTDA contra EXECUTADO: MARCIO SACRAMENTO PENHA, sendo determinada a 
CITAÇÃO de MARCIO SACRAMENTO PENHA, inscrito no CPF nº 026.181.224-61, para que: 1) 
no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 3.394,12(três mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e doze centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados 
em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo 
de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassa-
do o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de 
seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será 
considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhe-
cendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de 
correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada 
que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, 
MARISE LEITE DE SOUZA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi.

Natal, 8 de outubro de 2018.

 Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes
 Juíza de Direito
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CORRIDA

José Aldenir / Agora RN

No próximo dia 25, a Praia da 
Pipa, em Tibau do Sul, será palco da 
2ª Etapa do SuperAção RUN 2018 
– evento que inclui corrida de rua 
de 5 Km e 10 Km, além de corrida 
infantil.  A concentração das ativi-
dades ocorrerá no Pipa Open Air e a 
largada acontece às 7 horas.

As inscrições online podem ser 
feitas pelo site www.superacaoe-
ventos.com.br ou pelo telefone (84) 9 
9950-6164 (WhatsApp). Na primeira 
edição, o evento reuniu cerca de 800 
participantes. Nesta segunda edi-
ção, a expectativa é de 300 adultos 
e 80 crianças.

Segundo um dos organizadores, 
Erivaldo Vale, o objetivo é retroali-

mentar o fluxo de visitantes/turistas 
ao destino Pipa, além de criar datas 
em períodos de baixa ocupação, ge-
rando renda a todo o município. “O 
cenário da competição é de tirar o 
fôlego. O atleta terá a brisa do mar 

para se refrescar e água mineral a 
cada 2,5 Km”, revela.

A entrega dos kits ocorrerá no 
próximo dia 24, das 16h às 22h, na 
Praia da Pipa. A melhor notícia é 
que os leitores do jornal Agora RN 
terão desconto de 30% de desconto 
no valor da inscrição. Para isso, os 
interessados deverão acessar o site 
www.ticketagora.com.br/Inscricao e 
inserir o código do cupom (AGORA-
-RN-RUN-2018)

Além disso, a produção do even-
to também está doando 30 inscrições 
para alunos da rede pública de en-
sino para corrida “Kids”, diante do 
critério de avaliação de desempenho 
dos alunos.  l

Erivaldo Vale é um dos organizadores

Pipa terá 2ª Etapa do SuperAção 
RUN 2018 no próximo dia 25
Leitores do jornal Agora RN terão desconto especial no preço da inscrição; 
Corrida de rua deverá reunir cerca de 400 atletas, entre adultos e crianças SUCESSÃO

Abel Braga é o nome 
mais forte no São 
Paulo para 2019

Muito pressionado na reta 
final de temporada turbulenta do 
São Paulo, Diego Aguirre acabou 
demitido no clube do Morumbi. 

De acordo com informações 
reveladas durante o programa FOX 
Sports Rádio por Benjamin Back, o 
nome com mais força no Tricolor é o 
de Abel Braga. Segundo apuração, 
o ex-treinador do Fluminense é o 
principal candidato a comandar 
o time do Morumbi na próxima 
temporada. 

Netflu.com

Ex-técnico do Fluminense, Abel


