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Melhorias em alguns 
indicadores de emprego e 
criminalidade, dois pontos 

sensíveis para a sociedade, ainda 
atravessam o período probatório das 
estatísticas do passado.

São tantos altos e baixos que 
é preciso muita parcimônia para 
falar.

Comemorar um crescimento 
no emprego ou uma queda da 
criminalidade, portanto, não passa 
de pura retórica, manipulação 
mesmo, já que as séries históricas 
estão aí para auxiliar o 
planejamento de políticas públicas, e 
não para as exaltar.

Então, é preciso se habituar 
ao comedimento, com toda a 
honestidade intelectual que isso 
implicar. Ninguém de bom senso 
pode ignorar o trabalho sério e 
nem as mazelas de tantas gestões 
anteriores, sejam elas no plano 

federal, estadual ou municipal.
Os governantes precisam 

se habituar a dizer a verdade 
e expressar verdadeiramente 
suas dúvidas. E até calar, se for 
o caso, diante dos insistentes 
questionamentos dos jornalistas.

 Pedir tempo para pensar, recuar 
ao invés de avançar, são atitudes 
maduras e, mais do que isso, 
inteligentes.

Nos últimos anos, os políticos 
– não todos, evidentemente 
– continuam mentido para 
a população e, o que é pior, 
adotando crescentemente um 
tom intransigente e autoritário 

quando recebem uma pergunta 
inconveniente ou são instados a 
explicar algo para o qual eles não 
têm resposta.

As redes sociais pioraram muito 
essa situação na medida em que 
as pessoas públicas resolveram, de 
seus celulares, pautar jornalistas e 
mandar recados aos desafetos, com 
a mesma prodigalidade com que 
bajulam gente ou grupos por pura 
conveniência.

Nesse momento é preciso bom 
senso e nenhum imediatismo para 
fazer juízos de valor ou considerar 
que algo seja ruim mesmo ou bom 
ou nenhuma das alternativas 
anteriores.

Nessa múltipla escolha da vida 
o importante entender que é sempre 
preciso pesquisar, perguntar e 
comparar. Ao fazer isso, as pessoas, 
eleitores, educarão seus políticos a 
fazer a mesma coisa.

Cautela e caldo de galinha

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

UNIÃO DA OPOSIÇÃO
Em Mossoró, tem ganhado força 

a possibilidade de união entre os 
candidatos que fazem oposição à 
prefeita Rosalba Ciarlini. Na sexta, 
durante encontro do Solidariedade 
na cidade, os pré-candidatos Allyson 
Bezerra (Solidariedade), Isolda 
Dantas (PT), Jorge do Rosário (PL), 
Tião Couto (PL), Gutemberg Dias 
(PCdoB) e até Daniel Sampaio (PSL) 
fizeram discursos alinhados.

FELDSPATO
A Felds Mineração deverá 

começar a explorar feldspato na 
cidade de São Tomé a partir de 
janeiro de 2020. A empresa prepara 
um investimento de R$ 2 milhões 
para extração e beneficiamento 
do minério, que é utilizado para o 
fabrico de revestimento e esmaltes 
para a construção civil. Deverão ser 
gerados cerca de 150 empregos.

RN INVEST I
O Governo do Estado vai 

promover em São Paulo, nesta 
segunda-feira, 4, o evento RN Invest. 
A ação vai expor as potencialidades 
do Rio Grande do Norte, bem como 
sua nova política de desenvolvimento 
econômico para atrair possíveis 
investidores para o estado.

RN INVEST II
O RN Invest acontecerá no 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, assinou um decreto que vai 
simplificar o processo de licenciamento de obras e serviços em 
Natal, através da unificação dos procedimentos de recebimen-

to da documentação de cidadãos e empresas, além da praticidade do 
uso da tecnologia. A partir da entrada em vigor do novo decreto, o 
cidadão ou empresa deverá protocolar o pedido na Semurb, direta-
mente, ou através da internet, quando o sistema de tramitação de 
processo administrativo eletrônico permitir. O processo atual torna 
o licenciamento dispendioso, relativo ao tempo e deslocamento. O 
novo decreto permite que o interessado no licenciamento tenha acesso 
prévio a um “check list”, ou instruções ambientais com os documentos 
necessários à análise do pleito.

Simplificação em Natal
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

escritório da Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI) no formato de 
roadshow, com apresentações sobre 
os principais setores da economia 
potiguar e as vantagens oferecidas 
pelo estado dentro dos diferentes 
programas de incentivo fiscal.

RN INVEST III
O “roadshow” é uma espécie 

de workshop mais curto que tem 
a característica de ir ao encontro 
do público, geralmente de forma 
itinerante.

FRANQUIAS
O setor de franquias no Brasil 

cresceu 6,4% no terceiro trimestre 
de 2019 em comparação com o 
mesmo período do ano passado. 

O faturamento superou os R$ 47 
bilhões, de acordo com pesquisa 
realizada pela Associação Brasileira 
de Franchising (ABF).

AGROTÓXICOS
O deputado estadual Albert 

Dickson (PROS) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia 
Legislativa que proíbe a prática de 
pulverização aérea de defensivos 
agrícolas no Rio Grande do Norte, 
bem como a comercialização de 
materiais, equipamentos e insumos 
destinados à prática. A propositura 
prevê ainda que, na embalagem dos 
defensivos agrícolas comercializados 
no RN, conste a informação de que o 
produto é inadequado para o uso em 
pulverização aérea.

O novo programa do governo para incentivar a geração 
de empregos no País vai reduzir o custo das empresas nas 
contratações de trabalhadores com remuneração de até 1,5 
salário mínimo, o equivalente hoje a R$ 1.497,00 mensais, 
segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo.

Ao limitar a faixa salarial para o programa, a equipe eco-
nômica pretende impedir que os benefícios sejam destinados 
a contratações de profissionais que encontram trabalho com 
maior facilidade. O objetivo é dar oportunidade a pessoas 
com menor qualificação.

Além do corte por remuneração, o novo programa tam-
bém terá uma faixa etária definida. As empresas poderão 
contratar sob esse novo modelo jovens entre 18 e 29 anos e 
pessoas acima de 55 anos. O programa, que tem sido chama-
do de “Trabalho Verde e Amarelo”, vai livrar as empresas de 
pagar a contribuição patronal para o INSS (de 20% sobre a 
folha) e as alíquotas do Sistema S, do salário-educação e do 
Incra. A contribuição para o fundo de garantia, o FGTS, será 
de 2%, menos que os 8% dos atuais contratos de trabalho. 
Não haverá mudança no valor da multa de 40% sobre o saldo 
em caso de demissão sem justa causa.

Com essas medidas, a estimativa é de que o custo das 
contratações sob o programa ficará 32% menor do que é hoje.

A desoneração da folha terá duração de até 24 meses.

A queda nos preços internacionais de vários produtos, a 
crise econômica na Argentina e a menor demanda por soja 
na China fizeram a balança comercial (diferença entre ex-
portações e importações) fechar outubro com superávit de 
US$ 1,206 bilhão, divulgou na sexta-feira, 1º, a Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério da Economia. O resultado é 
79,2% inferior ao registrado em outubro de 2018 (US$ 5,792 
bilhões) e o pior para o mês desde 2014, quando a balança 
tinha fechado com déficit de US$ 1,188 bilhão.

No acumulado do ano, a balança comercial acumula su-
perávit de US$ 34,823 bilhões, montante 26,7% inferior ao 
registrado no mesmo período do ano passado. O valor é o 
menor para o período de janeiro a outubro desde 2015.

As maiores quedas foram registradas nas exportações de 
petróleo bruto (-US$ 1,6 bilhão em relação a outubro de 2018).

Governo vai baratear 
contratação de jovens

Balança comercial tem 
pior outubro em 5 anos

“Verde e Amarelo”

Exportações

Programa vai livrar as empresas, por exemplo, 
de pagar a contribuição patronal para o INSS

José Aldenir / Agora RN

Desoneração da folha terá duração de dois anos, com faixa etária definida
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A procuradora da República Ci-
bele Benevides, chefe do Ministério 
Público Federal no Rio Grande do 
Norte, disse que a empresa grega 
dona da embarcação suspeita de 
ser a origem do derramamento de 
óleo que atinge o litoral nordestino 
poderá ter de reparar danos “mo-
rais, ambientais, sociais e econô-
micos”, se for confirmada a respon-
sabilidade dela pelo desastre. Para 
a chefe do MPF no RN, o valor da 
eventual multa é “incalculável”.

Em entrevista coletiva na sex-
ta-feira, 1º, a procuradora declarou 
ainda que uma ação penal poderá 
ser apresentada à Justiça contra 
a empresa e seus responsáveis le-
gais e até contra o comandante e 
a tripulação que estava no navio, 
a depender do que apontarem as 
investigações.

“A Polícia Federal agora vai 
analisar toda a documentação 
coletada. A empresa colaborou 
com as buscas, não houve contra-
tempo. Agora, analisa-se o HD e a 
documentação. O objetivo é tentar 
comprovar a individualização para 
buscar a responsabilização penal. 
A linha de investigação está bas-
tante adiantada”, afirmou Cibele.

Na sexta-feira, 1º, o Ministério 
Público Federal e a Polícia Federal 
deflagraram a Operação Mácula. 
Com autorização do juiz Francisco 

Eduardo Guimarães Faria, da 14ª 
Vara Federal do Rio Grande do 
Norte, agentes cumpriram man-
dados de busca e apreensão nos es-
critórios de duas empresas no Rio 
de Janeiro, incluindo uma agência 
marítima, que representariam a 
empresa grega Delta Tankers no 
Brasil. A Delta Tankers é a dona 
do Bouboulina, navio suspeito de 
ser a origem do derramamento de 
óleo no litoral nordestino.

As investigações, realizadas em 
conjunto com a Marinha, apontam 
que o Bouboulina foi a única em-
barcação a passar próximo à costa 
brasileira no provável período em 
que o óleo foi lançado ao mar, entre 
os dias 28 e 29 de julho.

O Bouboulina foi construído em 
2006. Segundo a Marinha, o navio 
partiu do Porto de José, na Vene-
zuela, no dia 18 de julho, carregado 
de 1 milhão de barris de petróleo do 
tipo Merey 16 cru. O destino final 
seria Singapura. No caminho, teria 
ocorrido o derramamento de óleo 
que atinge o litoral nordestino. A 
Polícia Federal apura se foi inten-
cional ou se foi um acidente.

As investigações apontam que 
o descarte de óleo provavelmente 
aconteceu a partir das 11h55 do 
dia 29 de julho, a 733 Km da cos-
ta da Paraíba. Após se afastar do 
Brasil, segundo as informações da 

Polícia Federal, o navio atracou na 
Cidade do Cabo, na África do Sul, 
em 9 de agosto. No dia seguinte, 
zarpou rumo a Singapura, mas o 
destino foi modificado em 13 se-
tembro (para a Malásia). Depois de 
se livrar da carga, o navio retornou 
ao litoral africano, aproximando-se 
da Nigéria, até iniciar nova rota no 
último dia 22 de outubro.

Até o final de semana, segundo 
o site Marine Traffic, que analisa 
a rota de embarcações de todo o 
mundo, o navio estava a cerca de 
10 milhas náuticas da Cidade do 
Cabo, capital da África do Sul, no 
continente africano.

Os primeiros sinais do óleo que 

teria sido lançado ao mar pelo Bou-
boulina apareceram nas praias do 
Nordeste um mês depois, no final 
de agosto. Até agora, são mais de 
250 praias afetadas nos nove esta-
dos nordestinos. Foram encontra-
dos 107 animais afetados pelo óleo, 
com 81 mortes. Cerca de 70% dos 
animais contabilizados eram tarta-
rugas marinhas.

A inteligência da Polícia Fe-
deral concluiu, após identificar a 
origem do incidente (ponto zero, 
de onde partiu o óleo até chegar à 
praia), que “não há indicação de 
outro navio (…) que poderia ter 
vazado ou despejado óleo, prove-
niente da Venezuela” a não ser a 

embarcação grega.
O inquérito sobre o caso, no Rio 

Grande do Norte, teve acesso a 826 
imagens de satélite que partiram 
das praias atingidas até o ponto 
zero de forma retrospectiva. O re-
latório de detecção de manchas de 
óleo, de autoria de uma empresa 
privada especializada em geointe-
ligência, indicou uma mancha ori-
ginal datada de 29 de julho deste 
ano e fragmentos se movendo em 
direção à costa brasileira.

O delegado da Polícia Federal 
Agostinho Cascardo, responsável 
pelas investigações no RN, diz que 
há um forte indício de que o crime 
supostamente praticado pelos gre-
gos seja doloso porque não houve 
comunicação do incidente às auto-
ridades brasileiras, o que poderia 
ter atenuado o problema. A Delta 
Tankers, desta forma, descumpriu 
uma convenção internacional sobre 
o descarte de material potencial-
mente poluidor em mar aberto.

“O inquérito foi instalado em 
setembro. Nós conseguimos en-
contrar a mancha original, o ponto 
zero da mancha. Nós já tínhamos 
um navio suspeito, mas precisáva-
mos melhorar os dados. A Mari-
nha nos confirmou que este navio 
[grego] era o único que poderia es-
tar no momento do derramamento 
do óleo”, diz Agostinho Cascardo.

Delegado da PF Agostinho CascardoChefe do MPF no RN, Cibele Benevides

“Incalculável”, diz MPF no RN sobre multa 
para gregos suspeitos de lançar óleo ao mar
Procuradora da República Cibele Benevides, chefe do MPF no RN, disse que a empresa dona do navio suspeito de ser a 
origem do derramamento que atinge o Nordeste poderá ter de reparar danos morais, ambientais, sociais e econômicos

Operação Mácula

José Aldenir / Agora RN

O gerente do navio petrolei-
ro que está sendo acusado pelas 
autoridades brasileiras de envol-
vimento com um derramamento 
de óleo na costa do País não en-
controu “nenhuma prova” de que 
a embarcação conduzia atividades 
que possam ter causado vazamen-
tos no Brasil durante a viagem 
entre Venezuela e Malásia.

Em comunicado enviado à 
Reuters neste sábado, 2, a Delta 
Tankers Ltd, que administra o 
navio Bouboulina, de bandeira 
grega, disse que uma busca com-
pleta em material nas câmeras e 
sensores de todas as suas embar-
cações não revelou evidências de 
que o navio “tenha parado para 
fazer qualquer tipo de operação 
entre dois navios, vazado óleo, 
desacelerado e desviado do seu 
curso, na passagem da Venezuela 

para Melaka, na Malásia”.
A Delta Tankers reiterou que 

o navio partiu da Venezuela em 
carga em 19 de julho, indo dire-
tamente, sem paradas em outros 
portos, para Melaka, na Malásia, 
onde o navio descarregou toda a 
sua carga sem falta.

No sábado, a Delta disse que câ-
meras e sensores que todas as suas 
embarcações carregam como parte 
de suas políticas de segurança e 
ambientais monitoram a atividade 
a bordo e ao lado das embarcações, 
além de alternâncias de curso, pa-
radas e dados de velocidade.

A empresa disse que o mate-
rial obtido a partir da análise de 
seus equipamentos de segurança 
será compartilhado com as auto-
ridades brasileiras quando entra-
rem em contato com a empresa 
sobre a investigação. Bouboulina foi construído em 2006 e tem peso máximo de 163 mil toneladas

Empresa nega incidente

José Aldenir / Agora RN

O CAMINHO DO NAVIO

 10 A 27 DE MAIO
Estava nos EUA, onde chegou 
a ser multado por defeito em 
sistema de separação de água e 
óleo

15 A 18 DE JULHO
Atracou na Venezuela e
abasteceu no País

28 E 29 DE JULHO
Passou pela costa brasileira, a
cerca de 730 Km da Paraíba, 
quando teria despejado o óleo

8 DE OUTUBRO
Navio estava na África do Sul, 
onde seguiu para a Malásia

28 DE OUTUBRO
Já estava na Nigéria

ç

ç

ç

ç

ç

Delta Tankers / Reprodução
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O Governo do Rio Grande do 
Norte reestruturou o Comitê Es-
tadual de Prevenção e Combate 
à Tortura. O órgão, que conta 
com membros de seis secreta-
rias e de três outros órgãos da 
administração estadual, além 
de representantes da sociedade 
civil, tem o objetivo de coibir 
“tratamentos ou penas cruéis, 
desumanas e degradantes”, 
principalmente no sistema pe-
nitenciário local e nas unidades 
que aplicam medidas socioedu-
cativas para adolescentes.

Um decreto da governadora 
Fátima Bezerra, publicado na 
edição de sexta-feira, 1º, do Diá-
rio Oficial do Estado, estabelece 
que o comitê deverá, entre outras 
atribuições, elaborar um plano de 
prevenção e combate à tortura no 
Estado e realizar ações de inspe-
ção e monitoramento em presídios 
e nos chamados Ceducs, que são 

os centros onde ficam internados 
menores infratores.

O Comitê também deverá 
acompanhar a tramitação de pro-
jetos de lei que tratem de temas 
relacionados ao enfrentamento 
à tortura e criar campanhas de 
divulgação sobre o tema, além de 
receber denúncias sobre violação 
de direitos humanos. Os membros 
do órgão deverão possuir “notório 
conhecimento e atuação na área 
de direitos humanos”.

Segundo o decreto de reestru-
turação, os membros do Comitê 
terão “independência” na atua-
ção e garantia de mandato – com 
tempo de dois anos, prorrogável 
por igual período –, que só será 
interrompido por ordem da gover-
nadora Fátima Bezerra em caso 
de condenação penal ou processo 
disciplinar transitado em julgado. 
Todo o trabalho será coordena-
do pela Secretaria Estadual das 

Mulheres, Juventude, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos.

Representantes do Ministério 
Público (Estadual e Federal), além 
de Justiça, Assembleia Legislati-
va, Conselhos Estaduais e Insti-

tuto Técnico-Científico de Perícia 
(Itep) também vão participar do 
comitê, na condição de convidados 
permanentes, com direito a voz.

O Comitê Estadual de Preven-
ção e Combate à Tortura foi criado 

em 2010, ainda durante a gestão 
da ex-governadora Rosalba Ciar-
lini. A atual presidente do órgão, 
Sandra Pequeno, explica que o co-
legiado precisou ser reestruturado 
e melhor regulamentado devido à 
criação da Secretaria das Mulhe-
res, Juventude, Igualdade Racial 
e Direitos Humanos pelo atual 
governo. Antes, o comitê funcio-
nava no âmbito da Secretaria de 
Justiça e Cidadania – extinta por 
Fátima Bezerra.

A reestruturação abre cami-
nho, também, para que aconteça 
a eleição para escolher os mem-
bros da sociedade civil que vão 
integrar o comitê. “Até o dia 14 de 
novembro iremos lançar o edital 
da eleição, e os interessados sabe-
rão os detalhes e como concorrer”, 
afirma Sandra. Os demais mem-
bros, de setores do governo, serão 
indicados pelos titulares de cada 
secretaria ou diretores de órgãos.

Comitê estadual vai averiguar situação vivenciada pelos detentos em presídios do RN

Governo reestrutura órgão para prevenir
e combater tortura nos presídios do RN
Decreto da governadora Fátima Bezerra estabelece que o comitê deverá, entre outras atribuições, elaborar um plano
de prevenção e combate à tortura no Estado e realizar ações de inspeção e monitoramento em presídios e nos Ceducs

Comitê

Anderson Barbosa

Apreensivos com possí-
veis acidentes, servidores do 
Hospital Giselda Trigueiro, 
em Natal, denunciaram ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Saúde do Rio Grande do 
Norte (Sindsaúde) problemas 
na rede elétrica da unidade. 

De acordo com as denún-
cias, os setores do hospital 
estão sofrendo com inter-
rupções no fornecimento de 
energia, causados por curtos-
-circuitos na rede elétrica e 
por sobrecarga de energia. Os 
servidores dizem que nenhu-
ma providência foi tomada.

Servidores 
denunciam 
problemas no 
Giselda Trigueiro

Rede elétrica

Curtos-circuitos têm sido constantes

Sindsaúde RN
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A eventual derrubada do Pro-
grama de Estímulo ao Desenvolvi-
mento Industrial (Proedi) provoca-
ria consequências “nefastas” para 
o Rio Grande do Norte, segundo 
o advogado tributarista Rodrigo 
Dantas. Ele explica que a revoga-
ção do decreto de criação do progra-
ma poderia fazer com que empre-
sas beneficiadas com desconto de 
ICMS tenham de recolher para os 
cofres públicos o imposto que não 
pagaram até agora.

Na prática – o advogado ressal-
ta –, o fim do Proedi inviabilizaria 
a continuidade da atividade indus-
trial no Estado, já que a legislação 
dificulta a criação de programas 
semelhantes de incentivo fiscal 
sem que haja consentimento dos 
demais estados, que estabeleceram 
as normas em vigor após acordo no 
âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz).

Rodrigo Dantas esclarece que o 
Confaz decidiu em 2017, seguindo 
o que determinou uma lei comple-

mentar sancionada pelo então pre-
sidente Michel Temer naquele ano, 
que os estados e o Distrito Federal 
tinham até o fim de julho de 2019 
para regulamentar a concessão de 
desconto sobre ICMS, sob pena de 
as empresas terem de restituir os 
cofres públicos da isenção que vi-
nham recebendo até então.

Essa restituição teria de acon-
tecer porque, antes desse entendi-
mento de 2017, os programas de 
incentivo fiscal dos estados – como 
o Proadi, que estava em vigor no 
Rio Grande do Norte antes do Pro-
edi – desrespeitavam outra lei, de 
1975, que normatiza a concessão 
de incentivos fiscais envolvendo o 
ICMS. A lei de 2017 serviu como 
uma “anistia” às empresas benefi-
ciadas até então.

O advogado explica que a cons-
trução dessa lei de anistia – que o 
Estado seguiu ao criar o Proedi – 
foi uma forma de evitar que o Su-
premo Tribunal Federal declarasse 
todos os programas de incentivos 

fiscais envolvendo o ICMS no País 
como inconstitucionais.

“Diante dos danos iminentes 
decorrentes do cancelamento desses 
incentivos, os estados, por meio de 
seus parlamentares, resolveram a 
questão politicamente por meio da 
publicação da Lei Complementar 
160 (de 2017), a qual permitiu a 
convalidação e a prorrogação dos 
aludidos incentivos fiscais, confor-
me prazos e datas especificadas na 

lei (até 31 de julho)”, diz o advogado.
O decreto que criou o Proedi foi 

assinado pela governadora Fátima 
Bezerra em 26 de julho, menos de 
uma semana para o fim do prazo 
estabelecido por convênio do Con-
faz. Com o Proedi, o Estado aderiu 
às regras definidas pelo conselho, de 
modo que a derrubada do programa 
retira o Estado das cláusulas.

“Qualquer medida judicial ou 
legislativa que cancele ou revoque 
o referido decreto fará com que o 
estado fique de fora desse convênio 
por não mais existir prazo de publi-
cação de um novo decreto, visto que 
o prazo terminou em 31 de julho”, 
reitera Rodrigo Dantas.

O Proedi está no centro de um 
impasse entre Governo do Esta-
do, prefeituras e empresários da 
indústria. Os municípios alegam 
que o programa vai desidratar as 
receitas das prefeituras em até R$ 
85 milhões em um ano. Isso porque 
o Proedi aumentou de 75% para até 
95% a alíquota de desconto sobre a 

cobrança de ICMS para a indústria, 
para tornar o Rio Grande do Norte 
mais atrativo para os negócios.

A nova taxa de isenção prejudi-
ca as prefeituras porque parte do 
bolo tributário é repartido com os 
municípios. Para aliviar as perdas, 
o Estado ofereceu às prefeituras 
uma compensação de R$ 20 mi-
lhões, a ser depositado até o ano 
que vem para ser investido na área 
da saúde. Só que o valor desagra-
dou aos prefeitos, como o de Natal, 
Álvaro Dias, que ingressou com 
ação na Justiça para que o Estado 
reponha a receita municipal que 
estava prevista.

Além da ação na Justiça, há 
um projeto de decreto legislativo 
tramitando na Assembleia que, se 
aprovado, derrubará o decreto de 
criação do Proedi. Na semana pas-
sada, o presidente da Casa, deputa-
do Ezequiel Ferreira (PSDB), disse 
que a matéria não será votada até 
que se construa um acordo entre 
prefeitos, governo e empresários.

Advogado tributarista Rodrigo Dantas

Fim do Proedi seria “nefasto”, afirma advogado
Programa de incentivos foi editado para que RN aderisse a convênio que anistiou empresas por desconto irregular

Análise

Arquivo pessoal
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O suplente de vereador Rai-
mundo Jorge (Solidariedade) to-
mou posse na Câmara Municipal 
de Natal na sexta-feira, 1º, como 
titular do cargo, em substituição 
ao vereador Fúlvio Saulo, do mes-
mo partido. Ele permanecerá no 
cargo durante um mês.

“A Mesa Diretora acatou pedi-
do de licença do vereador Fúlvio 
e, com isso, chega o vereador Rai-
mundo, que teve votação expressi-
va com seu perfil de política comu-
nitária. Nós desejamos que, neste 
período, ele possa realizar seus 
ideais, representando seus eleito-
res para que faça um bom manda-
to”, disse o presidente da Câmara, 
vereador Paulinho Freire (PSDB), 

ao recepcionar e assinar a posse do 
novo vereador.

Raimundo Jorge tem 69 anos 
e é líder comunitário no bairro de 
Igapó, na zona Norte de Natal. 
Nas eleições de 2016, conquistou 
1.527 votos, ficando na suplência 
do partido. “Desejo que eu possa 
contribuir com a minha cidade 
nesse pouco período, com uma 
atenção especial para a zona 
Norte e meu bairro de Igapó, mas 
lembrando que sou vereador para 
toda a Natal e para todas as clas-
ses sociais e categorias”, enfatizou.

O período de mandato de Rai-
mundo será de um mês para que 
o vereador Fúlvio possa tratar de 
assuntos pessoais.

Câmara de Natal empossa 
suplente Raimundo Jorge

Legislativo

Período de mandato será de um mês para que 
Fúlvio Saulo possa tratar de assuntos pessoais

Raimundo Jorge foi empossado na sexta pelo presidente da Casa, Paulinho Freire

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

Na semana em que retomará o julgamento 
sobre prisão após condenação em segunda 
instância, com grande possibilidade de um 

retrocesso vergonhoso, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) retirou da pauta outro julgamento bem mais 
importante para os brasileiros: a ameaça de lega-
lização de todas as formas de drogas no Brasil. A 
apreensão é grande porque a votação está favorável 
às drogas: 3x0. Bastam mais três votos para drogas e 
drogados terem maioria no STF.

Além de novamente legislar sobre matéria da 

competência do Congresso, o STF pode cometer 
um erro de custo elevado.

O relator, Gilmar Mendes, acha inconstitucional 
proibir o porte e uso de quaisquer drogas porque 
isso conspira “contra o direito de ir e vir”.

Por analogia, Elisa Matsunaga não seria presa 
ao transportar o marido esquartejado na mala, tam-
pouco alguém flagrado portando arma ilegal. 

O ministro Edson Fachin acha que deveria ser 
descriminalizada apenas a maconha, já Luís Roberto 
Barroso incluiria cocaína nessa lista.

STF está a 3 votos de liberar todas as drogas

PODER SEM PUDOR

REDONDAMENTE LIMITADO
Se denúncias envolvendo parlamentares provocam 

revolta, a qualificação de boa parte deles tampouco 
motiva o respeito dos eleitores. Na CPI do Apagão 
Aéreo, no governo FHC, o coordenador de Prevenção de 
Acidentes da Infraero explicava que se medem as pistas 
dos aeroportos com “régua milimetrada” quando foi 
interrompido pelo relator Marcos Maia (PT-RS), com ar 
de especialista: “Quadrada ou redonda?” O depoente se 
espantou, em meio a gargalhadas gerais: “Redonda?!?!”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

INDÚSTRIA RUDIMENTAR
As limitações da indústria 

brasileira são vexatórias. 
Um programa arrojado de 
eletrificação rural do governo de 
Ratinho Junior, no Paraná, de 
R$2,1 bilhões, concluído em três 
anos, e não em um ano e meio, 
porque a indústria nacional não 
tem como fornecer 25.000km de 
cabos.

FICA POR ISSO MESMO
O presidente Jair Bolsonaro 

pagou o mico de pedir desculpas 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) após o vídeo das hienas. 
Mas não cogita se livrar 
daqueles que o submetem a 
esses constrangimentos.

PALOCCI NA CPI DAS FAKE 
NEWS

Há dois requerimentos 
para que o ex-ministro Antonio 
Palocci vá depor na CPMI das 
Fake News. A justificativa é 
a delação do petista sobre os 
marqueteiros João Santana e 

O Brasil vive um 
momento de reformas”

Presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), 
volta a defender 
a reforma tributária

"

Divulgação

Mônica Moura, que teriam pago 
R$ 200 mil para reativar um 
perfil pró-Dilma e pró-PT nas 
eleições.

POLÍTICO NÃO RELAXA 
No 4º andar do Planalto, 

o deputado Hiran Gonçalves 
(PP-RR) ouviu do ministro Luiz 
Eduardo Ramos (Governo) um 
protocolar pedido de ajuda. Pra 

quê! Teve de ouvir: “Se o sr. me 
ajudar, eu ajudo também...”

CORRUPÇÃO 10%
O Instituto Não Aceito 

Corrupção enviou perguntas 
via Lei de Acesso à Informação 
a mais de mil municípios acima 
de 20 mil habitantes sobre 
gastos e gestão. Responderam 
só 337, nenhum do Piauí e 
Rondônia.

TENTAM DOMINAR TUDO
A Comissão da Câmara 

discute o Código Brasileiro 
de Energia Elétrica, nesta 
terça (5), e “os desafios da 
comercialização e o mercado 
livre de energia”. Consumidores 
não foram convidados. Só quem 
os explora.

PENSANDO BEM...
...após tantas gritarias 

e pressa, a reforma da 
Previdência foi aprovada há 
quase duas semanas e ainda 
não foi promulgada.

Rússia já multou dona de navio em R$220 milhões
A Delta Tankers, empresa proprietária 

e operadora do navio que seria responsável 
pelo derramamento de petróleo próximo à 
costa brasileira, já se envolveu em outra 
polêmica que culminou no pagamento de 

multa de cerca de R$ 220 milhões (US$ 54 
milhões). O navio petroleiro Delta Pioneer se 
chocou contra o cais de ancoragem no porto 
de Primorsk, próximo a São Petersburgo, na 
Rússia, causando danos milionários.

NA JUSTIÇA
O choque do navio grego no porto russo foi 

em novembro de 2016. As autoridades russas 
tiveram de apelar à Justiça para receber a multa.

EMPRESAS CULPADAS
Corte arbitral russa resolveu o caso 

em 2017. A tripulação do Delta Pioneer foi 

julgada culpada por estar acima da velocidade 
permitida.

‘PIRATARIA’ RUSSA
As empresas gregas alegaram que as 

amarras do navio quebraram e disseram à 
época que o processo na justiça era “pirataria” 
russa.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) apresen-
tou à Justiça na semana passada 
uma denúncia e uma ação civil pú-
blica por improbidade administrati-
va contra Genilson Alves de Souza, 
vereador do município de Mossoró, 
e seu ex-assessor parlamentar José 
Ubiraci Gomes Duarte.

Segundo o MPRN, embora 
constasse na folha de pessoal da 
Câmara de Mossoró como assessor 

parlamentar do vereador no perío-
do de janeiro de 2013 a novembro 
de 2016, José Ubiraci Gomes não 
residia no Rio Grande do Norte 
desde pelo menos julho de 2013, se 
configurando, portanto, um “cargo 
fantasma”.

O Ministério Público pede a 
condenação do vereador e do ex-
-assessor pela prática do crime de 
peculato e de atos de improbidade 
administrativa.

MPRN processa vereador
Mossoró

COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E SOCIAL DA CIDADE DE NATAL – ASCULT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A comissão de pro-fundação da COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CUL-

TURAL E SOCIAL DA CIDADE DE NATAL – ASCULT.  RN, pelo presente EDITAL, CONVOCA 
TODOS OS ASSOCIADOS DA COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTU-
RAL E SOCIAL DA CIDADE DE NATAL – ASCULT, para participarem da Assembleia Geral, a ser 
realizada no dia 10 DE NOVEMBRO DE 2019, Rua DO ANIQUIM, S/N, PARQUE DAS DUNAS, 
CEP: 59132-450 – Natal – Rio Grande do Norte, com início às 09:00hs em primeira convocação e, 
as 10:00hs em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia; a) Aprovação e Fundação da COMISSÃO DE PRO-FUN-
DAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA CIDADE DE NATAL – ASCULT; b) Discus-
são e Aprovação do estatuto social da COMISSÃO DE PRO-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CUL-
TURAL E SOCIAL DA CIDADE DE NATAL – ASCULT; c) Eleição e Posse dos membros da diretoria 
executiva e fiscal da Associação e; d) Demais Assuntos Gerais. Natal-RN, 28 de outubro de 2019.

FRANCISO BEZERRA JUNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO
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São muitas as formas de aplicar 
o conceito da sustentabilidade na 
construção civil, mas este surpre-
ende pela quantidade de soluções. 
Com um investimento na casa dos 
R$ 50 milhões, o empreendimento 
contará com reaproveitamento da 
água da chuva, 100% de energia 
fotovoltaica, tratamento de esgoto 
com reversão de 98% para água 
limpa, 90% de uso de matérias sus-
tentáveis na construção e piscina 
sem uso de cloro. Isso para citar 
apenas alguns.  Batizado de Ma-
ritmo Pipa Home Resort, o empre-
endimento será lançado em breve, 
aguardando apenas liberação do 
município.

A sustentabilidade, que já co-
meça no projeto, será aplicada tam-
bém no método construtivo e na 
operação. Estima-se uma redução 
de 70% no uso de recursos naturais 
através da utilização de materiais 
mais leves, com maior eficiência 
térmica e acústica que reduzem o 
tempo de construções. Haverá uso 
de apenas 20% da área permeável 
do terreno, replantio de árvores na-
tivas e reaproveitamento de terra 
local para aterros e nivelamento. 
Para onde se olha, há uma solução 
ecológica ou sustentável.

Pipa já vem sofrendo com al-

guns problemas no que se refere a 
construções irregulares por causa 
da capacidade de esgotamento 
sanitário estar na casa de apenas 
19,8%. Para resolver isso, neste pro-
jeto será construída uma Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE), 
com capacidade para atender todo 
o empreendimento, transformando 
água tratada em água com 98% de 
pureza, que será reutilizada para 
água de descarga sanitária. 

O empreendimento será desen-
volvido e comercializado seguindo 
a tendência mundial da economia 
do compartilhamento. Os imóveis 
serão utilizados em um sistema de 
multipropriedades que permite a 

utilização de um mesmo imóvel pa-
ra vários proprietários, em turnos. 
É a relação entre a sustentabilida-
de e o mercado imobiliário, uma fór-
mula que permite que o imóvel seja 
muito mais aproveitado e não haja 
uma sobrecarga do destino com a 
construção de muitas unidades.

Recentemente, houve uma 
polêmica encabeçada pela associa-
ção de hotelaria do município, que 
questionou a concorrência desleal 
com sites que viabilizam a locação 
de imóveis em regime de diárias. O 
que casa perfeitamente com a pro-
posta de multipropriedades, já que 
as residências não ficarão ociosas, e 
sim sendo utilizados pelos proprie-
tários de forma alternada.

A cereja do bolo são as expe-
riências. Jardins sensoriais, ci-
nema ao ar livre, academia com 
bicicletas geradoras de energia, 
espaço kids com personagens da 
cultura local, sauna com som am-
biente de cânticos de índios que 
habitaram a região. Toda a deco-
ração e área de lazer será utiliza-
do a cultural local e tecnologia de 
ponta como espelhos inteligentes 
e preparador físico holográfico. 
Enfim, varias soluções surpreen-
dentes que fazem acreditar que 
estamos mesmo evoluindo.

Jardins sensoriais, cinema ao ar livre e academia com bicicletas geradoras de energia estão entre as atrações do empreendimento

Maritmo Home Resort: Pipa receberá o 
primeiro projeto sustentável da região
Sustentabilidade será aplicada no método construtivo e na operação. Estima-se uma redução de 70% no uso de recursos 
naturais através da utilização de materiais leves, com maior eficiência térmica e acústica que reduzem tempo de construção

Multipropriedade

Fotos: Divulgação
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Para um jornalista,
ir buscar o seu fi lho na escola
pode ser mais perigoso do
que ir a uma zona de guerra.
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Os policiais civis do Rio Gran-
de do Norte vão se reunir nesta 
segunda-feira, 4, a partir das 8h, 
na sede do sindicato da categoria 
(Sinpol-RN), para discutirem uma 
possível paralisação das atividades 
em todo o Estado. Na última quin-
ta-feira, 31, eles recusaram uma 
proposta apresentada pelo Gover-
no para evitar o início do movimen-
to grevista.

“Infelizmente, esgotamos o pra-
zo firmado em um termo de com-
promisso assinado pelo Governo 
que estabelecia este dia 31 de ou-
tubro como limite para conclusão 
dos trabalhos, objetivando o envio 
de um projeto para a Assembleia 
Legislativa. Porém, a proposta 
apresentada não foi criada levando 
em conta os pleitos apresentados 

pelo Sinpol. A categoria entendeu 
como desrespeito e decidiu rejeitar 
por unanimidade”, comenta Nilton 
Arruda, presidente do sindicato.

Em comunicado encaminhado a 
imprensa, o Governo disse ter con-
siderado, na proposta apresentada 
aos policiais civis, a verticalização 
da carreira e a diminuição do in-
terstício de promoção de cinco para 
três anos, iniciando a implantação 
a partir de março de 2020. Na oca-
sião, prometeu enviar o projeto de 
lei para a Assembleia Legislativa 
até o dia 18 de novembro. Como a 
proposta foi rejeitada, será preciso 
iniciar uma nova negociação.

De acordo com Nilton Arruda, 
os policiais civis deliberaram por 
exigir, a partir de agora, a presen-
ça da governadora Fátima Bezerra 

nas negociações. “O prazo acabou 
e, agora, é uma questão de vontade 
política. Os secretários já deixaram 
claro que não podem avançar mais. 
Então, ou a governadora assume a 
responsabilidade do cargo que ocu-
pa e passa a negociar pessoalmente 
conosco ou infelizmente a mobiliza-
ção terá continuidade”, concluiu.

Nilton Arruda, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte (Sinpol)

Após recusarem proposta do Governo, 
policias civis devem paralisar atividades
Categoria rejeitou, por unanimidade, a proposta apresentada pela gestão da governadora Fátima Bezerra na última quinta-
feira; em assembleia, policiais consideraram oferta "desrespeitosa" e, por isso, deliberarão sobre greve nesta segunda-feira

Dia D

José Aldenir / Agora RN

Categoria entendeu a 
proposta do Governo como 
um desrespeito e, por isso, 
decidiu rejeitar”

Nilton Arruda
Presidente do Sindicato dos 
Policiais Civis do Estado do Rio 
Grande do Norte (Sinpol)

“
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Na direção contrária do Gover-
no do Estado, da Federação da In-
dústria e do sindicato dos petrolei-
ros, o superintendente do Sebrae, 
Zeca Melo, vê no plano de desinves-
timento da companhia uma grande 
oportunidade de negócios para o 
Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao programa 
Manhã Agora, da 97,9 FM, Zeca 
afirmou que a viabilização dos 
poços maduros e a exploração dos 
novos blocos licitados para começar 
a produzir em dois anos, represen-
ta uma perspectiva positiva para 
um estado que já produziu 10% 
do petróleo nacional, mas que hoje 
não detém nem 1% disso. “A gente 
tem que saber o que é interessante 
para o RN e não para a Petrobras”, 
afirmou.

Na opinião de Zeca Melo, abrir 
para novos players para atuarem 
no RN é sempre muito positivo e 
o próprio Governo do Estado tem 
colaborado com isso por meio de 
uma política proativa de licenças 
ambientais por parte do Idema e 
de uma visão (Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio 
Ambiente) e da própria governa-
dora Fátima Bezerra, que tem se 
preocupa em abrir as portas para 

investidores nacionais e estran-
geiros. “Vimos claramente isso por 
ocasião da vinda de uma comitiva 
de empresários chineses ao RN”, 
observou.

Ainda segundo o superinten-
dente do Sebrae, iniciativas como 

o Instituto Metrópole Digital, o 
Pró-Sertão e a retomada dos pro-
jetos de turismo, tendo como ins-
piração a Segunda Grande Guerra 
(1939/1945), a partir da promoção 
de pontos turísticos como o Museu 
da Rampa, a Maternidade Januá-

rio Cicco, Base Naval e o Grande 
Hotel são apostas interessantes de 
um segmento que tem tudo para 
aumentar geração de emprego e 
renda no Estado.

Sobre a criação do Proedi (Pro-
grama de Desenvolvimento Indus-
trial do RN), que produziu uma 
grande polêmica com os municípios 
por entrar nos 25% de ICMS da 
parte das prefeituras na renúncia 
fiscal às empresas que se instala-
rem por aqui, Zeca foi taxativo:

“Não se pode prescindir de um 
programa fiscal de atração de in-
vestimentos. Mas trata-se de uma 
política para grandes empresas e 
nós precisamos também de solu-
ções para as micro e pequenas e 
esta é a Lei Geral encaminhada 
no começo do ano para a governa-
dora”. 

Segundo Zeca Melo, é quase 
certo que, esta altura do ano, a Lei 
Geral não será apreciada na As-
sembleia, “mas ela ainda pode ser 
enviada em 2019 e é isso que nós 
sinceramente esperamos”.

Sobre a possibilidade de se ex-
portar melão potiguar para a Chi-
na a partir do ano que vem, o supe-
rintendente do Sebrae RN afirmou 
que se trata da grande notícia do 

momento, capaz de expandir con-
sideravelmente a área plantada de 
melão no Estado.

Por fim, afirmou: “Quanto mais 
empresas independentes quiserem 
produzir no Rio Grande do Norte, 
melhor. Já a discussão política do 
Governo do Estado com as entida-
des, é a discussão política do Go-
verno do Estado com as entidades”, 
repetiu.

Zeca Melo procurou não ser pessimista com os desinvestimos da Petrobras no estado

Desinvestimento da Petrobras pode ser 
oportunidade para o RN, avalia Zeca Melo
Para o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no RN, saída da estatal, 
cuja produção vem despencando no Estado nos últimos anos, deve abrir espaço para a entrada de novas empresas

Luz no fim do túnel

José Aldenir / Agora RN
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DESTAQUES

é a proporção do petróleo nacional 
que chegou a ser produzido no Rio 
Grande do Norte anos atrás

é a atual parcela de produção que 
o Rio Grande do Norte detém no 
montante nacional

A equipe econômica estuda en-
viar um projeto de lei para acelerar 
as privatizações de estatais. A ideia 
é conseguir aval antecipado do 
Congresso para vender uma lista 
de empresas. O objetivo é ganhar 
de seis a oito meses num processo 
que hoje leva em média dois anos.

O projeto de lei pode ficar no 
guarda-chuva do conjunto de medi-
das que o governo está elaborando 
e deve apresentar na próxima se-
mana, mas não requer mudança 
constitucional. A lista definitiva 
das empresas que almejariam essa 
autorização ainda será definida em 
conjunto com o presidente Jair Bol-
sonaro. A etapa de precificação, pa-
ra definir o valor de uma empresa, 
também deve sofrer ajustes.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tem defendido nos últi-

mos meses um “fast track” (“via 
rápida”) para acelerar as privatiza-
ções. Ele já criticou publicamente o 
prazo longo para conseguir vender 
uma empresa no setor público em 

razão da burocracia e de obstáculos 
internos.

Segundo fontes do governo, o 
projeto ajudaria nesse “fast track” 
ao obter antes o sinal verde do Con-

gresso para as privatizações desse 
conjunto de empresas. Hoje, a esta-
tal precisa ser incluída no Progra-
ma de Parcerias de Investimentos 
(PPI), no Plano Nacional de Deses-
tatização (PND), ter a modelagem 
definida pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e só então ter a auto-
rização para a venda.

Na última reunião do PPI, 
foram incluídas empresas como 
Serpro e Dataprev (que operam em 
processamento de dados).

A equipe econômica chegou a 
cogitar um projeto de lei delegada 
(autorização que o Congresso daria 
ao Executivo para privatizar es-
tatais por decreto). Mas, segundo 
apurou a reportagem, essa ideia 
foi descartada porque enfrentaria 
forte resistência no Legislativo.

Ministro Paulo Guedes tem dialogado com diversas frentes para cumprir a sua missão

Governo Federal busca aval antecipado do 
Congresso para acelerar venda de empresas

Intenção

Jorge William / O Globo

A produção industrial su-
biu 0,3% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste 
sazonal, divulgou na manhã 
da última sexta-feira, dia 1º, 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). 
O resultado veio abaixo da 
mediana das expectativas 
de analistas, positiva em 
0,7%, e dentro do intervalo 
das previsões, de queda de 
0,3% a avanço de 1,6%. Em 
relação a setembro de 2018, 
a produção subiu 1,1%. Nes-
sa comparação, sem ajuste, 
as estimativas variavam de 
uma queda de 0,3% a au-
mento de 2,9%, com media-
na positiva de 1,6%.

Produção industrial 
sobe 0,3% em 
setembro ante 
agosto, revela IBGE

Balanço
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30ª Rodada - Série A

FORTALEZA ATLÉTICO-MG

2 x 2

Sáb, 02/11 | Arena Castelão | 17h

PALMEIRAS CEARÁ

1 x 0

Sáb, 02/11 | Arena Palmeiras | 19h

FLUMINENSE VASCO

0 x 0
Sáb, 02/11 | Maracanã | 19h

CHAPECOENSE SÃO PAULO

0 x 3
Sáb, 02/11 | Maracanã | 21h

FLAMENGO CORINTHIANS

4 x 1
Dom, 03/11 | Maracanã | 16h

GRÊMIO INTERNACIONAL

2 x 0

Dom, 03/11 | Arena do Grêmio | 18h

ATHLETICO-PR CSA

1 x 0
Dom, 03/11 | Arena da Baixada | 18h

CRUZEIRO

1 x 1
Dom, 03/11 | Mineirão | 19h

SANTOS BOTAFOGO

4 x 1
Dom, 03/11 | Vila Belmiro | 19h

GOIÁS AVAÍ

 2 x 0

Dom, 03/11 | Serra Dourada | 19h30

BAHIA

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 71 30 22 39

2°  Palmeiras 63 30 18 26

3º  Santos 58 30 17 16

4º  São Paulo 52 30 14 12

5º  Grêmio 50 30 14 21

6º  Athlético PR 46 30 13 13

7º  Internacional 46 30 13 06

8º  Corinthians 45 30 11 06

9º  Goiás 42 30 12 -11

10º  Bahia 42 30 11 04

11º  Vasco da Gama 39 30 10  -8

12º  Fortaleza 36 30 10

13º  Atlético-MG 36 30 10   -7

14º  Botafogo 33 30 10  -13

15º   Ceará 33 30  9   -1

16º  Cruzeiro 33 30  7 -10

17º  Fluminense 31 30  8 -12

18º  CSA 29 30  7 -22

19º  Chapecoense 21 30    4 -22

20º  Avaí 17 30  3 -33

O Flamengo goleou o Corin-
thians por 4 a 1 no domingo, 3, 
no Maracanã, pela 30ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, com três 
gols do atacante Bruno Henrique 
e outro de Vitinho. Mateus Vital 
descontou para a equipe paulista. 
Com a vitória, a vantagem sobre o 
Palmeiras se mantém em oito pon-
tos: 71 contra 63.

Se o Flamengo segue em boa 
fase, o Corinthians se afunda na 
crise. Agora são oito jogos sem 
vencer. Além disso, o técnico Fábio 
Carille foi demitido ainda no Ma-
racanã.

O jogo se resumiu em ataque 
contra defesa. O time paulista 
manteve a tática da retranca e 
contra-ataques rápidos. No entan-
to, a pressão flamenguista acabou 
por suplantar a defesa corinthiana 
ao fim do primeiro tempo, quando 
o atacante Bruno Henrique mar-
cou gols 45 e 46 minutos. Se não 
bastasse, o atacante do Flamengo 
também fez o terceiro logo no pri-

meiro minuto do segundo tempo.
Aos seis minutos, o meia Ma-

teus Vital desconta para o Corin-
thians. 

Após o susto, o Flamengo volta 

a pressionar. Aos 21, em lance in-
dividual, Vitinho acerta um lindo 
chute de fora da área e marca o 
quarto gol flamenguista.

Ainda faltam oito rodadas para 

o fim do Campeonato Brasileiro, 
mas o Flamengo já garantiu vaga 
na Copa Libertadores de 2020. 
Com os 71 pontos, o time da Gávea 
não pode ser ultrapassado por ne-
nhum time fora do G-6. 

Com o resultado, o técnico 
Fábio Carille acabou demitido do 
comando técnico do Corinthians. 
O treinador deixa o clube em sua 
segunda passagem. Neste ano, 
foram 70 jogos, sendo 27 vitórias, 
25 empates e 18 derrotas. No total, 
Carille tem 183 jogos, sendo 86 
vitórias, 56 empates e 41 derrotas.

 A tendência é que o Corin-
thians seja comandado na quar-
ta-feira, contra o Fortaleza, pelo 
auxiliar Fabinho. 

Após mais uma vitória, o Fla-
mengo tem clássico contra o Bota-
fogo na quinta-feira, 7, às 20h, no 
Engenhão, pela 31ª rodada da com-
petição. O Corinthians, por sua vez, 
enfrenta o Fortaleza na próxima 
quarta-feira, 6, às 19h30 (de Brasí-
lia), na Arena de Itaquera.

Atacante Vitinho comemora o quarto gol da vitória flamenguista sobre o Corinthians

Flamengo goleia Corinthians, mantém 
folga na liderança e se aproxima do título
Em tarde inspirada do atacante Bruno Henrique, autor de três gols, Flamengo mantém distância de 
oito ponto para o Palmeiras; derrota sela demissão de Fábio Carille do comando do time corinthiano

Brasileiro

Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo

Lewis Hamilton voltou a fa-
zer história na Fórmula 1 neste 
domingo. Ao chegar 2º no GP dos 
Estados Unidos, o inglês assegu-
rou o hexacampeonato mundial no 
Circuito das Américas, em Austin, 
com duas etapas de antecedência. 
O novo título, o terceiro consecu-
tivo, deixa o piloto da Mercedes a 
apenas um do recorde de Michael 
Schumacher. A corrida foi vencida 
pelo finlandês Valtteri Bottas, com 
o holandês Max Verstappen, da 
Red Bull, completando o pódio.

Hamilton garantiu a conquista 
ao chegar aos 381 pontos, contra 
314 do finlandês Valtteri Bottas. 
O companheiro de Mercedes era o 
único que poderia impedir a festa 
do britânico nos EUA. Bottas, por 
sua vez, já assegurou o vice-cam-
peonato da temporada 2019. Neste 
domingo, ele faturou sua sétima 
vitória da carreira, sendo a quarta 
deste ano.

Com seu novo feito, Hamilton 
deixa para trás o argentino Juan 
Manuel Fangio, dono de cinco títu-
los, e fica a apenas um de alcançar 
o alemão Michael Schumacher, re-

cordista da F-1, com sete conquis-
tas. O inglês já é o dono do maior 
número de pole positions, com 87, 
e briga para alcançar a marca de 
91 vitórias de Schumacher. No mo-
mento, soma 83.

As duas últimas etapas do cam-
peonato serão disputados no Brasil 

e em Abu Dabi, nos Emirados Ára-
bes Unidos. Os pilotos da F-1 vol-
tam à pista daqui a duas semanas 
para competir no Autódromo de 
Interlagos. O primeiro treino livre 
em São Paulo está marcado para o 
dia 15 (sexta-feira). A corrida será 
às 14h10 de domingo, dia 17.

Inglês Lewis Hamilton garantiu a sexta conquista ao chegar aos 381 pontos

Hamilton chega em 2º nos EUA e 
garante o hexacampeonato na F-1

Automobilismo

Peter J Fox/Getty Images

Em jogo marcado pela gra-
ve lesão do português André 
Gomes, que quebrou a perna 
após carrinho do sul-coreano 
Son Heung-min, o Everton 
buscou o empate com o Totte-
nham. A partida, válida pela 
11ª rodada do Campeonato 
Inglês, terminou empatada 
em 1 a 1 neste domingo. No 
segundo tempo, após André 
Gomes deixou o braço no ros-
to de Son em uma dividida, o 
coreano deu um carrinho no 
meia português, quebrando-
-lhe a perna. André Gomes 
passará por cirurgia nesta 
segunda-feira, 4.

Jogador 
português tem 
perna quebrada 
na Inglaterra

Horror

Jogadores lamentam incidente

Getty Images
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EDITAL DE USUCAPIÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, O Dr. João França da Silva Jú-
nior, Oficial de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Notas de São Gonçalo do Amarante/
RN, na forma da lei 6.015/01973 bem como em conformidade ao dispositivo no artigo 1.071 
e seguinte no NCPC, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que foi protocolado nesta Serventia em 09/09/2019 o requerimento pelos quais SUZANA 
CARNEIRO FERREIRA DA SILVA, brasileira, do lar, portadora da carteira de Identidade nº 
000.629.098-SSP/RN, e inscrito no CPF sob o nº 308.091.934-34, casada com WALLACE 
FARIAS DA SILVA, brasileiro, artesão, portador da carteira de Identidade nº 0000.624.985-
SSP/RN, e inscrito no CPF sob o nº 365.607.154-34, ambos residentes e domiciliados na 
Rua Santo Inácio de Loyola, nº 1221, Conjunto Igapó, CEP 59.104-020, Natal/RN, solicitou o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do 
art. 216-A, da Lei n.º 6.015/1973, autuado sob o protocolo 58.254 de 04/10/2018, do imóvel 
urbano constante de um Terreno medindo em sua totalidade 422,31m², limitando-se ao NOR-
TE com Ivaneide Rodrigues da Silva (fundos), medindo 10,63m, ao SUL com a Rua Santo 
Inácio de Loyola (frente) medindo 40,011m, ao LESTE com Juvenal Garcia de Souza medindo 
10,515m, ao OESTE com Maria José Martins, medindo 39,880m. Tudo conforme mapa e me-
morial descritivo elaborados pelo Técnico em Agrimensura Marcílio Gomes Rios Filho, inscrito 
no CREA-2116548063 e ART nº RN2018191732. Assim sendo, ficam intimados terceiros even-
tualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, 
apresentando impugnação escrita perante Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de 
sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, 
caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Re-
querentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme 
determina a Lei. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio 
Grande do Norte, aos trinta (30) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2019). Certifico 
que os emolumentos foram recolhidos R$ 92,23; Taxa de Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 
9,22; ISS R$ 4,61 = TOTAL: R$ 130,15 e FDJ Guia nº 7000003636327, Código nº 26630 R$ 
19,90. Eu ________ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato. 
São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de outubro de 2019.

LICENÇA AMBIENTAL

M. S. SILVA – COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, inscrita sob CNPJ: 12.034.584/0002-86, 
torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
05/04/2017, através do Processo Nº 010458/2013-10, a Licença Ambiental – Renovação da 
Licença de Operação para funcionamento de um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, 
com área construída de 490,24 m2 e Terreno de 1.582,50 m2, situado a Avenida Cidade Praia, 
49 Lagoa Azul CEP: 59.129-470, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias 
para solicitação de qualquer esclarecimento

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Renovação de Licença de Operação - RLO para o Poço de Petróleo 7-CLD-3-RN;
- Renovação de Licença de Operação - RLO para o Poço de Petróleo 7-CLD-4-RN e
- Renovação de Licença de Operação - RLO para o Poço de Petróleo 7-CLD-5-RN; localizadas no 
município de Mossoró/RN.

Diretor gerente
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 08.039.919/0001-09 - NIRE 24 3 0000114-2 - JUCERN

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada (“AGE”) em 29 
de Outubro de 2019 (Art. 130, § 1º- Lei nº 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Aos 29/10/2019, às 10:00 horas, na sede social da Tavares de Melo Empreendimentos 
S.A. (“Companhia”), localizada Sala 602, do Edifício Comercial Miguel Seabra Fagundes, localizado na Rua 
Paulo Barros de Góes, 1.840, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.064-460. 2. Convocação: Realizada mediante 
aviso e edital de convocação publicado em peça única, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, 
edições dos dias 19, 22 e 23/10/2019, às páginas 32, 37 e 35 e no jornal Agora RN, edições dos dias 21, 22 
e 23/10/2019, às páginas 14, 14 e 14, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76. 3. Presença: Acionistas em 
número suficiente para deliberações válidas, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos 
Acionistas. Foi dispensada a presença dos membros da diretoria, nos termos da legislação em vigor e do 
Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Maurício Hardman Tavares de Melo; Secretário: Romildo 
Tavares de Melo. 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberação sobre a redução do capital social da Companhia, por 
este se mostrar excessivo. 6. Deliberações: Os assuntos constantes da ordem do dia foram submetidos à 
discussão e, em seguida, à votação, tendo os presentes, à unanimidade, deliberado por: 6.1. Aprovar, nos 
termos da proposta do Conselho de Administração da Companhia e do Anexo I: (i) Redução do capital social, 
sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, no valor de R$ 4.000.000,00 por este se 
mostrar excessivo, para restituição aos acionistas até o dia 30/04/2021; (ii) O capital social realizado da 
Companhia passa dos atuais R$ 24.580.006,38 para 20.580.006,38, representado por 52.249.713 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mantendo-se o capital social já autorizado previsto no 
artigo 5º do Estatuto Social. 7. Conselho Fiscal: 7.1. Não houve parecer do citado órgão por não ter sido 
requerida sua instalação na Assembleia competente. 8. Documentos: Todos os documentos referidos nesta 
ata foram numerados e autenticados pela mesa, ficando arquivados na sociedade. 9. Autorizações: Autorizar 
a Administração da Sociedade a praticar todos os atos, registros e, publicações necessárias à implementação 
dos atos aprovados pela AGE. 10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia 
para a lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e firmada por todos os presentes. Em conformidade com o 
previsto no art. 130, § 2º e 174 da Lei no 6.404/76, foi estabelecida e autorizada a sua publicação, na forma 
de sumário, com omissão das assinaturas dos acionistas. Após lavrada, a ata segue para publicação consoante 
previsto no art. 174 da Lei no 6.404/76. 11. Assinaturas: A presente transcrição é cópia da ata lavrada no livro 
de assembleia Geral. Natal - RN, 29 de outubro de 2019. Maurício Hardman Tavares de Melo - Presidente; 
Romildo Tavares de Melo - Secretário.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e homo-
logação da Concorrência nº 00047/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviço de limpeza e desinfecção de reservatório de água do SESTSENAT Unidade B29 Natal/RN, no 
valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a empresa José Availton da Cunha ME, em 01/11/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

O primeiro dia do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem), 
realizado neste domingo, 3, trouxe 
as provas de Ciências Humanas, 
Linguagens e Redação. Entre os 
principais tópicos levantados pelo 
exame estavam bullying, liberdade 
de expressão e violência contra a 
mulher. A redação abordou o tema 
‘Democratização do acesso ao cine-
ma’.

Ao longo da prova, que durou 
mais de cinco horas, uma das ques-
tões fazia menção a uma campa-
nha do Ministério Público de Per-
nambuco chamada “Palavras têm 
poder”, abordando que a liberdade 
de expressão não pode ser usada 
para caluniar ou difamar terceiros.

No Rio Grande do Norte, mais 
de 119 mil candidatos estavam ins-
critos para o Exame Nacional do 
Ensino Médio. Ao todo, mais de 3,2 
mil salas foram preparadas para o 
primeiro dia de provas.

O tema da redação do Enem 
teve como tema a “Democratiza-
ção do acesso ao cinema no Brasil. 
O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), vinculado ao Mi-
nistério da Educação (MEC) e res-
ponsável pela aplicação do exame, 
divulgou o tema às 13h59 deste 
domingo, 3 de novembro.

O texto, dissertativo-argumen-
tativo, é parte da prova aplicada 
neste primeiro domingo de exame, 
que teve início às 13h30. Também 
foram cobradas as questões de lin-
guagens, ciências humanas e suas 
tecnologias. As provas foram encer-
radas às 19h.

Os gabaritos do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio serão divul-
gados no dia 13 de novembro, de 

acordo com o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Texeira (Inep). No dia 10, 
fazem as provas de matemática e 
ciências da natureza.

Durante a tarde, o Ministério 
da Educação divulgou informações 
sobre uma suspeita de vazamen-
to de uma imagem da prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Segundo o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
uma foto da prova foi publicada na 
internet, provavelmente publicada 
em Pernambuco, e circula nas re-
des sociais.

Em nota, o Inep confirmou que 
a imagem é real, mas afirmou que 
ela foi divulgada após a realização 
dos procedimentos de segurança, 
quando os estudantes já estavam 
todos nas salas de aplicação. Por-
tanto, não haverá prejuízo aos par-
ticipantes.

“Todos os procedimentos de se-
gurança já haviam sido realizados, 

a prova já havia sido distribuída 
para todo mundo e alguém titou 
uma foto e colocou nas redes. Isso 
não compromete em nada tudo, se-
gue normal”, disse o ministro.

Pelas regras do exame, é proibi-
do o uso de aparelhos eletrônicos no 
local de aplicação do Enem, como 
celulares. Eles devem ser desliga-
dos e colocados dentro do envelope 
porta-objetos que cada candidato 
recebe. O uso desses objetos leva à 
eliminação do candidato.

Ainda de acordo com o Inep, 
cerca de 3,9 milhões de pessoas 
fizeram as provas do primeiro dia 
do  Exame Nacional do Ensino Mé-
dio. Ao todo, foram registrados 1,2 
milhão de faltosos, e isso represen-
ta 23% do total de 5,1 milhões de 
inscritos. Ao todo, 376 pessoas fo-
ram eliminadas por descumprirem 
as regras do exame. O índice total 
de abstenções no Enem 2019 será 
fechado apenas após o segundo dia 
de aplicação, no domingo, 10.

Mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do 1º dia de provas do Enem 2019

Provas do 1º dia abordam liberdade 
de expressão, bullying e violência 
Redação deste domingo abordou o tema ‘Democratização do acesso ao 
cinema’; gabaritos da provas serão divulgados no dia 13 de novembro

Enem 2019

Tânia Rêgo/Agência Brasil 

Governo do Estado promove 
evento RN Invest em São Paulo

Ministro da Defesa sobrevoa 
Abrolhos, região atingida por óleo

E mais

Através da Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico (Sedec), o Governo do Estado 
promove em São Paulo, nesta segunda-feira, 4, o 
evento RN Invest. A ação vai expor as potencialida-
des do Rio Grande do Norte, bem como sua nova 
política de desenvolvimento econômico e atrair 
possíveis investidores para o estado. O RN Invest 
acontecerá no escritório da Confederação Nacio-
nal das Indústrias (CNI) no formato de roadshow, 
com apresentações sobre os principais setores da 
economia potiguar e as vantagens oferecidas pelo 
estado dentro dos diferentes programas de incen-
tivo fiscal. A abertura do evento será feita pela go-
vernadora Fátima Bezerra.

O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, fez 
um sobrevoo pela região do arquipélago baiano 
de Abrolhos (BA) na manhã deste domingo, 3, e 
acompanhou as operações de monitoramento e 
limpeza de áreas atingidas pelas manchas de óleo. 
A Marinha informou que pequenos fragmentos de 
óleo foram encontrados e recolhidos na região de 
Abrolhos. 

Segundo a Marinha, os fragmentos foram re-
tirados do mar pelo Grupo de Acompanhamento 
e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil 
(MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).



REMAKE
Izak Dahora assinou com a 

Globo e vai aparecer na segun-
da fase de “Éramos Seis” viven-
do Tião.

O ator tem várias novelas e 
séries da emissora no currículo, 
como “Eterna Magia”, “O Astro” 
e “Os Dias Eram Assim”. Mas é 
sempre lembrado pelo trabalho 
como Saci-Pererê da segunda 
versão do “Sítio do Picapau 
Amarelo”, ao lado de Isabelle 
Drummond.

PARCERIA
Em um evento marcado para o próximo dia 11, 10h da 

manhã, na sua sede de São Paulo, será assinado o acordo de 
cooperação da Band com o Grupo de Mídia da China – China 
Midia Group.

Na ocasião, diz o convite, serão apresentados os projetos 
“Mundo China” e “Frases Clássicas citadas pelo Presidente 
Xi Jinping”.
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Em discussão a produção de novelas
curtas por empresas de streaming

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
O Grupo Globo anunciou há 

poucos dias que vai produzir 
novelas curtas, entre 50 e 60 ca-
pítulos, para sua plataforma de 
streaming, a Globoplay, abrindo 
os trabalhos com “Verdades Se-
cretas 2”. Missão dada a Walcyr 
Carrasco e direção de Amora 
Mautner. Camila Queiroz (foto), 
lançada no original, já está con-
firmada no elenco.

Logo após a Globo, a Netflix 
fez chegar à imprensa a infor-
mação que também irá produzir 
novelas curtas no país. Ideia na 
casa dos 60 capítulos.

Considerando a disputa que 
vem por aí, nesses próximos 
anos, não será nenhuma sur-

presa se a Amazon e o Grupo 
Disney, para não ficarem atrás, 
também vierem a investir em 
projetos parecidos. Todos já en-
tenderam e sabem muito bem 
que o brasileiro gosta de novela.

Porém, algumas questões 
precisam ser colocadas desde já. 
Para o mercado, leia-se autores, 
produtores, técnicos, artistas..., 
trata-se de uma excelente notí-
cia, caso tudo se confirme. Mas 
será que haverá público para 
todas elas?

O streaming é algo relativa-
mente novo para o brasileiro e 
está muito longe de figurar entre 
suas principais necessidades. É 
algo para se pensar.

CONCORRÊNCIA
Corre-se o risco de acontecer 

no streaming o que já se observa 
na televisão aberta.

Temos a Globo, líder indis-
cutível na área de dramaturgia,  
com know-how e uma produção 
muito sólida, e as outras, sem for-
ças para acompanhar o seu ritmo 
de trabalho. No caso, quem será 
que vai pular na frente? 

RETORNO À BASE
Depois de um tempo em Ma-

naus e colaborar na implantação 
da Record TV no Amazonas, Fa-
bíola Gadelha está de volta a São 
Paulo.

Será, a partir de agora, repór-
ter especial do “Domingo Espeta-
cular”.

OUTRO DETALHE
Ainda em se tratando do jor-

nalismo da Record, André Azere-
do será um dos repórteres do “Do-
mingo Espetacular” e também 
apresentará o “Balanço Geral” 
aos sábados.

Está bem prestigiado na casa.

FUTURO INCERTO
Depois da tentativa de cortar 

horas extras, troca de plano de 
saúde e prosseguir com o proje-
to de demissões, como “próxima 
atração” existe o risco da Rede 
TV! acabar com alguns progra-
mas.

A situação é das mais desa-
gradáveis.

GAVETA
Por outro lado, além dos que 

correm o risco de acabar, os pro-
metidos seriados nacionais, o 
reality “Entubados”, programa 
com o pessoal do “Casseta & Pla-
neta”... nada disso andou.

A maioria, inclusive, já caiu 
no esquecimento.  

FALTA CONVERSA
O que se percebe é que, em 

meio a tantos acontecimentos e 
medidas tomadas, o relaciona-
mento da alta direção da Rede 
TV! com os seus funcionários, 
que já foi exemplar em outros 
momentos, tem sofrido desgastes 
muito sérios.

Uma divisão que, isto sim, só 
irá ampliar o prejuízo. Até em 
momentos como os de agora, a 
boa conversa é sempre recomen-
dável.

CONTRAMÃO
TV Gazeta e TV Aparecida, 

que brigam pelo décimo lugar no 
Ibope e por um público predomi-
nantemente feminino, apresen-
tam reprises no horário nobre.

Interessante o comportamen-
to das duas. Este é um momento 
em que todas as redes exibem 
produtos inéditos e com forte ape-
lo comercial e de audiência.

n Tudo certo: “Que História é 
Essa, Porchat?” já está garanti-
do na grade do GNT no ano que 
vem...

n ... A primeira temporada foi 
considerada um sucesso...

n ... Houve quem cogitasse, a 
exemplo do que aconteceu com 
“Lady Night!, colocar o “Que 
História...” na Globo...

n ... De oficial, data hoje, não 
existe nada.

n O programa “Urbanite”, com 
o médico Paulo Saldiva, salta 
do digital da Cultura para a 
TV, a partir desta terça-feira, 
às 20h30 e domingo, às 19h50...

n ... Em 12 episódios, vai mos-
trar como a cidade interfere na 

saúde e na qualidade de vida de 
seus habitantes e apresenta al-
ternativas para se viver melhor.

n Alessandro Marson e There-
za Falcão estão com os capítu-
los de “Os Tempos do Impera-
dor” bem adiantados...

n  ... É a substituta de “Éramos 
Seis”, na Globo, faixa das 18h...

n ... As gravações, com boa 
parte do seu elenco já escalado, 
terão início em janeiro.

n A propósito de próximas no-
velas da Globo, “Salve-se Quem 
Puder”, depois de Cancún, ini-
ciará imediatamente os seus 
trabalhos por aqui...

n ... E agora com a participação 
de todo o elenco.

Bate-Rebate

arquivo pessoal

Estevam Avellar / TV Globo

ESCALADA
A atriz Jacqueli-

ne Sato vai integrar 
o elenco da série “Os 
Ausentes”, da TNT, 
que a cada episódio 
contará o caso de 
alguém que procura 
uma agência para 
solucionar desapa-
recimentos.

Na produção, 
prevista para estre-
ar no primeiro se-
mestre de 2020, ela 
fará a Ayumi.

C´EST FINI
Maurício Meirelles e Thiago 
Ventura foram chamados   para 
participar de uma série de novos 
programas da parceria Esporte 
Interativo e Facebook  Watch, 
como são os casos de “Rolezinho” 
e “No Controle”, respectivamente. 
As propostas vão desde visita 
à casa de craques do futebol a 
churrasco com estrelas do humor 
e do samba.
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O Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil no RN (Sicoob) 
chegou a Zona Norte e, desde 
a última quinta-feira, 31, está 
aberto ao no Partage Norte Sho-
pping, que inaugurou a primeira 
de suas três expansões previstas 
até 2022.

A governadora Fátima Be-
zerra, ao lado do presidente da 
Sicoob – RN, Manoel Santa Rosa, 
foi conhecer de perto as novas e 
modernas instalações da coope-
rativa.

Com a inauguração oficial 
marcada para a próxima sexta-
-feira, 8, a agência tem vários 
serviços à disposição dos coopera-
do ou do público que quiser fazer 
parte do Sicoob, como abertura de 
conta, solicitação de maquineta 
de débito e crédito, aplicações fi-
nanceiras, entre outros produtos 
sob medida para as pessoas físi-
cas e jurídicas da Zona Norte.

Segundo Manoel Santa Rosa, 
a presença física do Siboob na ZN 
tem justamente como objetivo 
levar uma alternativa financeira 
e de crédito para milhares de co-
merciantes e pessoas físicas que 
vivem e trabalham na que mais 
cresce na cidade e no Estado.

“Sou daqui, tenho familiares 
aqui, e temos a consciência do 
crescimento da região e nós, do 
Sicoob, queremos ser parceiros 
desse crescimento”, explicou.

É a terceira estrutura do 
Sicoob em operação na cidade: 

Campus da UFRN; shopping 
Portugal Center, em Lagoa Nova; 
o aberto ontem no Partage Norte 
Shopping. E a grande novidade é 
a filial Parnamirim a ser inaugu-
rada ainda no primeiro bimestre 
do ano que vem.

“A intenção é aproximar as 
imensas vantagens das coope-
rativos de créditos das pessoas e 
empresas pelo Estado”, diz Ma-
noel Santa Rosa.

A estratégia, ao que parece, 
está dando certo. Fundada em 
2001 com o nome de Credisuper e 
com apenas 57 associados e capi-
tal de apenas R$ 35 mil, o Sicoob 
RN encerrou o balanço do ano 
passado com sete mil associados 
e ativos superiores a R$ 200 mi-
lhões.

“Estamos tão animados com 
os resultados, que vamos inten-
sificar um corpo a corpo junto às 
pessoas físicas e jurídicas para 
aumentar ainda mais a carteira 
de cooperados, começando pelos 
mais humildes empreendedores 
e trabalhadores”, afirmou Santa 
Rosa.

Para se cooperar, o depósito 
mínimo inicial de uma pessoa fí-
sica é de R$ 40. Para empresas, o 
valor é R$ 100, disponíveis para 
a devolução ao final de 12 meses, 
corrigidos monetariamente.

O Sicoob RN encerrou o ano 
fiscal de 2018 com sobras da or-
dem de R$ 3 milhões, que foram 
devolvidas aos cooperados, na 

forma de dividendos, distribuídos 
de acordo com as aplicações indi-
viduais.

“Como nosso parâmetro não 
é o lucro, diferentemente das 
instituições financeiras tradicio-
nais, e como temos uma logística 
de funcionamento mais enxuta, 
podemos praticar taxas muito 
atraentes”, lembrou.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO
O Sistema de Cooperativas 

de Crédito (Sicoob) fechou o pri-
meiro semestre com lucro total de 
R$ 1,276 bilhão. Ao término de 
junho, a carteira de crédito era de 
R$ 58,3 bilhões, com crescimento 
de 18,5% no ano. Isso represen-
ta 4,47 milhões de cooperados e 
3,093 mil agências de atendimen-
to em todo o Brasil.

No Rio Grande do Norte, o 
Sicoob já iniciou as operações de 
cartões de crédito. A instituição 
lançou a plataforma de produ-
tos e serviços desenvolvida para 
atender as empresas em geral 
com as melhores soluções em 
meios de pagamentos eletrônicos. 
Ação é o resultado da aliança en-
tre o Bancoob (Banco Cooperativo 
do Brasil) e a Cabal Cooperativa 
de Provisión de Servícios Ltda, da 
Argentina.

Manoel Santa Rosa lembra 
que o cooperativismo financeiro é 
a democratização dos resultados 
financeiros. “Nossa busca tem si-
do para demonstrar para as pes-

soas e empresários que apostar 
na cooperação é o melhor resulta-
do para a comunidade como um 
todo. A exemplo do desenvolvi-
mento das cidades no sul do país 
ou países europeus e na América 
do Norte em que o cooperativismo 
financeiro já é bem mais desen-
volvido”, relata.

Manoel Santa Rosa, presidente do Sicoob-RN, ao lado da governadora Fátima Bezerra na zona Norte Nova unidade da cooperativa pretende aproximar os moradores da região do sistema que foge do tradicional

Sicoob
Segundo o presidente do sistema no RN, Manoel Santa Rosa, presença na região tem como objetivo levar uma alternativa 
financeira e de crédito para milhares de comerciantes e pessoas físicas que empreendem, vivem e trabalham no local

Zona Norte conhece as 
vantagens do cooperativismo

Sou da zona Norte, tenho 
familiares aqui, e tenho a 
consciência do crescimento 
da região. Queremos ser 
parceiros de todos”

Manoel Santa Rosa
Presidente do Sistema 
de Cooperativas de Crédito do 
Brasil no Rio Grande do Norte

“

Re
pr

od
uç

ão

R$ 200 mi
DESTAQUE

é o montante em ativos superiores 
que o Sicoob RN encerrou o 
balanço do ano passado

Fotos: Reprodução
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REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XVIII), inscrita no CNPJ: 24.206.617/0030-60, torna público, 
conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 01/11/2019, a Licen-
ça Ambiental de Operação para o funcionamento de um Posto de Combustível com área cons-
truída de 820,40 m² em um terreno de 1.935,00 m² situado na Av. Amintas Barros, n° 2.672, 
Lagoa Nova – Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO JAGUAR LTDA, CNPJ: 06.267.555/0001-80, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão 
da Licença de Instalação nº 2019-136793/TEC/LI-0065, para um posto revendedor de combustíveis 
líquidos e GNV, localizado a Avenida Jerônimo Dix-Neuf Rosado, nº 197, Bairro Paredões, Mossoró/
RN. CEP: 59.618-035.

Marcos Antônio de Oliveira
Proprietário

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA

TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA, inscrita no CNPJ:11.042.517/0002-40, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
Licença Simplificada (LS) para as Usinas Fotovoltaicas Assu 1 e 2, localizadas na zona rural do 
município de Assú/RN.

Maria de Fátima Arpini Camargo
Empreendedora

A Caterpillar, uma das 
maiores empresas de cons-
trução do mundo, planeja 
adaptar sua gama de equi-
pamentos de mineração 
autônomos e de controle 
remoto para o uso no espa-
ço. Mais precisamente, em 
locais onde se pode extrair 
recursos. Ou seja, a ideia da 
empresa é adaptar seus ve-
ículos para minerar a Lua, 
por exemplo.

A Nasa já colaborou com 
a Caterpillar entre 2004 
e 2013 em um projeto de 
construção e robótica. A por-
ta-voz da Nasa, Clare Kelly, 
disse à CNBC que “existem 
muitas sinergias entre o que 
a Nasa precisa para atingir 
as metas de exploração e as 
tecnologias da Caterpillar 
usadas todos os dias na Ter-
ra”, embora não tenha sido 
mencionado nenhum tipo de 
plano formal entre a empre-
sa e a Nasa.

Expedições de minera-
ção para a Lua, Marte e até 
asteroides estão nos planos 
da Nasa há décadas. A mi-
neração de solo lunar em 
busca de água, oxigênio e 
outros materiais preciosos 
será uma etapa crítica no 
desenvolvimento de uma 
presença sustentável na su-
perfície lunar.

Hipóteses sugerem que 
a Nasa pode estar interes-
sada em extrair uma forma 
rara de hélio, chamada hé-
lio-3, da Lua. O isótopo leve 
do gás pode ser usado como 
fonte de combustível nos re-
atores de fusão nuclear.

Entretanto, mesmo que 
esses planos de mineração 
se concretizem, é improvável 
que o material extraído seja 
trazido para a Terra. Angel 
Abbud-Madrid, diretor do 
Centro de Recursos Espa-
ciais da Escola de Minas do 
Colorado, disse à CNBC que 
“a análise econômica não faz 
sentido”. Ele levou em conta 
os custos para identificar, 
extrair, processar, refinar e 
transportar as extrações de 
volta para a Terra.

Empresa de 
construção quer 
adaptar veículos 
para minerar a Lua

Caterpillar é a responsável pelo projeto

Reprodução / Olhar Digital

Projeto

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.
CNPJ 09.374.554/0001-23 -  NIRE 24200429841

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA e HORA: Natal, 24 de outubro de 2019 às 17:00hs   -     LOCAL: Sede social na Via Costeira - Senador 
Dinarte de Medeiros Mariz, n°. 6.045, Parque Das Dunas, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002.
PRESENÇA: Os sócios representando a totalidade do capital social, representado na pessoa do Sr. JORDI RAFA-
EL BAGÓ MONS, espanhol, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n.º 015.440.064-54, porta-
dor do RNE n.º G433932-L, e o Sr. JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ LEÓN, espanhol, portador do RNE n.º G378565-H, 
ambos com endereço nesta Capital, na Av. Senador Dinarte Mariz, nº. 6045 - CEP 59090-002 - Via Costeira, Ponta 
Negra, Natal/RN, sendo este último controller corporativo da empresa SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LTDA.
(a) GRUP SERHS S/A, sociedade empresária cadastrada no CNPJ sob o n°. 07.445.514/0001-08, com sede social 
na Rua Carrer Garbí, n°. 88/90, Pineda De Mar, Barcelona – Espanha, neste ato representado por seu presidente 
do Conselho de Administração, Sr. JORDI RAFAEL BAGÓ MONS, sendo o mesmo também sócio administra-
dor desta empresa; e (b) Sr. JORDI RAFAEL BAGÓ MONS, sócios da sociedade empresária SERHS BRASIL 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., com sede na Via Costeira - Senador Dinarte de Medeiros Mariz, n°. 
6.045, Parque das Dunas, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002, e com Contrato social devida e legalmente 
registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o NIRE 24200429841, por despacho em 
04.05.2006, e última alteração contratual n°. 18, arquivada na JUCERN sob o n°. 20180339630, por despacho em 
13.08.2018.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. JORDI RAFAEL BAGÓ MONS, representando Grupo Serhs e da em-
presa SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.; Secretário: Sr. JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ 
LEÓN acima qualificado, o qual vai secretariar a seção e redigir a presente ata; iniciando os trabalhos, o presidente 
da seção, o Senhor Presidente: Sr. JORDI RAFAEL BAGÓ MONS, leu a:  ORDEM DO DIA: I) Deliberar sobre a) 
Pela razão de este ser excessivo para o objeto da sociedade e consoante à cláusula terceira do contrato social 
consolidado, redução do capital social em moeda corrente, no valor de R$ 14.645.132,00 (catorze milhões seiscen-
tos e quarenta e cinco mil cento e trinta e dois reais) com a correspondente redução do valor nominal das quotas, 
conforme mandamento do Art. 1.084, caput, do Código Civil, de R$ 1,00 (um real) para R$ 0,80 (oitenta centavos) 
cada uma e o subsequente grupamento dessas mesmas quotas na razão de 1,24408/1,00, com o correspondente 
cancelamento, para efeitos da exatidão do cálculo aritmético, de 266 (duzentos e sessenta e seis) quotas dentre 
aquelas pertencentes à sócia quotista GRUP SERHS S/A, passando, portanto o capital social de seu atual valor, 
ou seja, de R$ 74.645.132,00 (setenta e quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil reais e cento e trinta e 
dois reais), para R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) representado por 60.000.000 (sessenta milhões) de 
quotas com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. (E b) Devolução do valor reduzido do capital social aos 
sócios em forma a ser determinada posteriormente. 
DELIBERAÇÕES: Foram tomadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações:
1 – Os sócios de comum acordo entre si deliberaram e decidiram, enfim, que o atual capital social da sociedade 
de R$ 74.645.132,00 (setenta e quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil cento e trinta e dois reais), por 
ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, fica reduzido com a correspondente redução do valor nominal 
das quotas, conforme mandamento do Art. 1.084, caput do Código Civil, de R$ 1,00 (um real) para R$ 0,80 (oi-
tenta centavos) cada uma e o subsequente grupamento dessas quotas na razão de 1,24408/1,00, restituindo-se 
o valor nominal a R$1,00 (um real) cada uma, com o correspondente cancelamento, para efeitos da exatidão do 
cálculo aritmético, de 266 (duzentos e sessenta e seis) quotas dentre aquelas pertencentes à sócia quotista GRUP 
SERHS S/A, para 60.000.000 (sessenta milhões) de quotas com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, cuja 
diferença correspondente à redução verificada neste instrumento, no valor de R$ 14.645.132,00 (catorze milhões 
seiscentos e quarenta e cinco mil cento e trinta e dois reais), será restituído aos sócios, em moeda corrente do país, 
na proporção de suas participações no capital social conforme se segue:
A) O Sócio GRUP SERHS S/A receberá a importância de R$ 14.645.131,86 (catorze milhões seiscentos e quarenta 
e cinco mil cento e trinta e um reais e oitenta e seis centavos);
B) O Sócio JORDI RAFAEL BAGÓ MONS receberá a importância de R$ 0,14 (catorze centavos);
§ Primeiro – A redução do capital somente se tornará eficaz depois de cumpridas as determinações previstas 
nos parágrafos do art. 1,084 do Código Civil, e o capital social ficará distribuído entre os sócios, conforme abaixo

§ Segundo – Fica a Administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos e tomar todas as providencias 
necessárias à efetivação da redução de capital social ora aprovada, que será concretizada com arquivamento e 
registro da alteração contratual, realizada para este fim e após cumprimento da publicação desta ata e decorrida o 
prazo estipulado na Lei 10406/02, Art.1084 do Código Civil.
 ( I )       Após a leitura da indicação constante da ordem do dia, que foi posta em discussão e votação, sendo apro-
vada por unanimidade e sem reservas e restrições, aprovam a redução do capital por este se apresentar excessivo 
em relação ao objeto da sociedade.  

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. A presente será arquivada na JUCERN juntamente com a altera-
ção contratual que efetivará a presente redução do capital, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a 
presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. A presente Reunião de Diretoria 
foi instalada e conduzida respeitando aos Art. 1071, inciso II, e Art. 1076, inciso II, todos do Código Civil e demais 
disposições contratuais

 JORDI RAFAEL BAGÓ MONS                                  JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ LEÓN
                                       PRESIDENTE                                               SECRETÁRIO

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 
705.737.771-10, Passaporte Francês sob o n° 13AB66100, residente e domiciliado no Acesso a Rua da 
Albacora, s/n, casa café blue, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, e o Sr. ALAIN CLAUDE 
JEAN SAVY, francês, solteiro, empresário, portador do Passaporte n° 12AR22736, RNE n° V770110-0, e 
sob o CPF/MF n° 017.034.444-42, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, 1181, residencial cabo 
verde, casa 05, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.179-000, que vem através de seu advogado, Dr. 
Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritó-
rio profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “‘terreno urbano localizado na esquina da Rua dos Pássaros com a Av. Baía 
dos Golfinhos, 1555, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.179-000, com 403,58m² (quatrocentos e 
três metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), com benfeitorias do tipo muros, imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.035.03.1034.0000.7 e 
sequencial número 1.002838.2 em nome do antigo possuidor, CEP: 59.179-000. Tendo as seguintes des-
crição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 22,40m, com a Rua dos Passaros; Ao Leste, do 
ponto P2 ao P3 com 17,80m, com a Sra. Vivia Kadidja Nascimento de Oliveira e o Sr. Victor Daniel Gomes 
Sosa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 23,57m, com o Sr. Luis Antonio Pereira Neto; Ao Oeste, do ponto 
P4 ao P1 com 17,80m, com a Avenida Baía dos Golfinhos. Com as Seguintes Coordenadas Geográfi-
cas: P1/-X=273738.15 Y=9310584.85 P2-X=273759.77 Y=9310590.73 P3-X=273765.24 Y=9310573.79 
P4-X=273742.49 Y=9310567.61.’ Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
350.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas 
as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Vivia Kadidja Nascimento de Oliveira, 
o Sr. Victor Daniel Gomes Sosa, o Sr. Luis Antonio Pereira Neto, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requi-
sitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões 
ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 11.10.2019

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 tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0806685-34.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: A 
M S INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra EXECUTADO: JASON DE ALBUQUERQUE MACIEL 
FILHO, MARIA DAS GRACAS VIEIRA , sendo determinada a CITAÇÃO de JASON DE ALBUQUERQUE MACIEL FILHO 
CPF: 746.309.034-53, MARIA DAS GRACAS VIEIRA CPF: 169.013.394-53 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$ 13.020,88 (treze mil, vinte reais e oitenta e oito 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 ultrapassado o tríduo legal. A 
parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 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, VILMA MARIA GURGEL FERNANDES DE MEDEIROS, Auxiliar Técnico, digitei e 
conferi. 

Natal, 14 de outubro de 2019. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito 

 

Fones (85) 3034-1773 / 98663-0164 | www.willianleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL / ONLINE

WILLIAN AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCEC nº 17/2008, com escritório à Rua Pero 
Coelho, 196, sala 202, Centro, Fortaleza/CE, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de 
Brasília/DF, nos termos do instrumento parti cular, no qual fi guram como Fiduciantes CARLOS EDUARDO RIBEIRO 
DANTAS DE ALBUQUERQUE, brasileiro, funcionário público, RG nº 000.280.007-SSP/RN, CPF nº 455.186.884-15 
e sua esposa TERESA CRISTINA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, brasileira, do lar, RG nº 253.024 - SSP/RN, CPF nº 
201.603.804-72, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, domiciliados à Rua Estudante Valdir, nº 129, 
no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 
e parágrafos, no dia 11 de novembro de 2019, às 14:00 horas, à Rua Pero Coelho, 196, sala 202, Centro, Fortaleza/
CE, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 256.077,01, o imóvel abaixo descrito, com 
a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, consti tuído por 01 (um) prédio residencial nº 129, 
situado à Rua Estudante Valdir, lado par, distando 115,00m da Avenida Santa Luzia, no bairro de Nova Parnamirim 
(anti go bairro Parque dos Eucaliptos), Parnamirim/RN, zona de expansão urbana deste Munícipio; em alvenaria de 
ti jolos cerâmicos, cobertura de telhas coloniais/madeiramento serrado e laje plana, piso de cerâmica, esquadrias 
de madeira, revesti mento de cerâmica de piso ao teto para os BWC’s, cozinha e área de serviço; contendo: um 
terraço/garagem, uma sala de estar/jantar, uma cozinha com área de serviço, um BWC social, dois quartos, sendo 
um com pergolado e uma suíte com armário; com uma área construída de 83,81m²; edifi cado no domínio pleno 
de um terreno próprio, designado por lote 22, desmembrado dos lotes 10 e 18, da quadra 24, no loteamento 
denominado “Boa Esperança”, medindo 203,09m² de superfí cie, limitando-se ao Norte, com o lote 24, com 
20,32m; ao Sul, com o lote 20, com 20,35m; ao Leste, com a rua Estudante Valdir, com 10,00m; e ao Oeste, 
com área de terceiros, com 10,00m. Matrícula nº 25.480, do 1º Ofí cio de Notas da Comarca de Parnamirim/
RN. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 18 de novembro de 2019, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 122.578,02. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (trinta) dias Processo n. 0824438-38.2015.8.20.5001 Ação: PROCEDIMENTO COMUM (7) Autor: BANCO DO 
BRASIL S/A Réu: R. E. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME e outros (2) Citandos: 
R. E. Comércio de Material de Construção Serviços e Representações Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF n. 35.655.182/0001-13, e Renato 
Correia da Costa Júnior, inscrito no CPF/MF n. 049.902.764-77, que se encontram em lugar incerto e não sabido. Finalidade: A CITAÇÃO de R. 
E. Comércio de Material de Construção Serviços e Representações Ltda - ME e de Renato Correia da Costa Jùnior, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentarem suas respectivas contestações a exordial, sob pena de revelia. Cabe ao autor comparecer nesta secretaria, no 
prazo de 15 (quinze) dias, e receber uma via do edital para providenciar sua publicação, uma vez em jornal de grande circulação e, no mesmo 
prazo, fazer o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJe), observando-se que as referidas publicações ocorrerão as 
expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do CPC, sob pena de revelia.Mister se faz lembrar que o prazo de contestar conta-se a partir 
do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na 
Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado. Advertência: Se o réu não contestar a ação, 
será considerado revel e será nomeado um curador especial, art. 257, IV do CPC. Natal, aos 14 de outubro de 2019. K-04/11

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e homo-
logação da Concorrência nº 00040/2019 cujo objeto é a Aquisição de Material para Fisioterapia e 
Nutrição para atender ao SESTSENAT Unidade B29 Natal/RN, no valor total de R$ 67.380,55 (ses-
senta e sete mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) sendo R$ 5.961,25 (cinco mil, 
novecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) para a empresa Century Comercial Eireli 
ME e o valor de R$ 61.419,30 (sessenta e um mil quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos) 
para a empresa Dentalmed Comércio e Representações LTDA, em 01/11/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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Algumas tarefas irão surgir hoje, 
mas não deixe elas atrapalharem 
seus planos. Melhor manter alguns 
planos em segredo por enquanto. O 
excesso de críticas pode atrapalhar a 
convivência com quem ama.

Faça planos e organize bem o 
dinheiro antes de curtir o fim de 
semana. Aproveite para se divertir 
e também relaxar. Um amor 
do passado pode reaparecer e 
balançar o seu coração. 

Há chance de surgir algum problema 
de saúde se você se envolver em 
excessos, tanto na alimentação 
quanto na hora de se divertir! A vida a 
dois fica mais gostosa se puder viajar 
com o par.

Será fácil lidar com vários assuntos 
ao mesmo tempo e há boas 
chances de ampliar seu círculo 
social. Cuidado com fofocas. Há 
chance de se encantar com alguém 
que acabou de conhecer.

O astral é favorável para encerrar um 
ciclo, cuidar de assuntos pendentes 
e iniciar uma nova fase com muita 
disposição e alto-astral. A paquera 
pode enfrentar alguns problemas: vá 
com calma.

Embora seja feriado, assuntos 
financeiros ganham destaque e 
talvez seja preciso organizar as 
contas, cortar gastos, lidar com 
impostos ou herança.

Faça o possível para afastar a solidão 
e curtir a companhia de pessoas 
próximas. A vida amorosa conta com 
boas vibrações e o romantismo marca 
os momentos com o par. Só cuidado 
com o ciúme, ok?

O feriado será ideal para colocar em 
prática alguns projetos pessoais. Não 
tenha receio de sonhar alto e conhecer 
gente nova. A descontração e um bom 
papo ajudam a fortalecer a vida amorosa.

Aproveite o dia de folga para cuidar 
de um conserto ou mesmo iniciar 
uma reforma. Atenção extra para a 
sua saúde! Mude alguns hábitos. 
Pode se envolver com alguém que faz 
parte do seu cotidiano. 

Evite se expor muito e procure diminuir 
o ritmo. Confie em seu sexto sentido e 
verá que tudo deve se desenrolar com 
mais tranquilidade. A dois, evite esconder 
qualquer coisa da pessoa amada.

Neste feriado, vale a pena se 
arriscar e fazer uma fezinha. 
Mas as finanças pedem cautela, 
portanto, pense duas vezes antes 
de gastar. Aguarde momentos 
especiais com a sua cara-metade. 

Aproveite o dia para sair da zona de 
conforto com os amigos. Amizade em 
conflito pode chegar ao fim. Planos 
para um programa divertido com a 
pessoa amada ajudam a animar o 
romance! 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Jô é levada por Camilo e Yohana, enquanto Wiliam foge. Chiclete avisa a Evelina sobre a prisão de 
Jô. Amadeu orienta Abdias a iniciar um tratamento e Sílvia afirma que o apoiará. Kim descarta o anel 
que ganhou de Paixão. Camilo maltrata Vivi e proíbe Berta de ajudá-la. Camilo fala da prisão de Jô 
para Álvaro, que divulga a notícia na internet. Yohana se declara para Téo. Jô confirma seus crimes 
a Amadeu. Kim convence Márcio a passar a noite com ela. Rock tenta falar com Maria da Paz sobre 
Josiane. Agno avisa a Cássia que Régis será inocentado. 

A DONA DO PEDAÇO

Olga e Zeca se casam. Almeida beija Clotilde. Inês e Shirley vão para a Europa com João. 
Muitos anos se passam. Lola descobre que parte do dinheiro da prestação da casa sumiu. 
Alfredo aposta no bilhar. Alfredo confessa que furtou o dinheiro de Lola. Genu e Virgulino 
divergem sobre a educação dos filhos. Zeca convida Candoca para morar com ele e Olga. Lili 
e Julinho se beijam. Lúcio se declara para Isabel. Karine escolhe o anel de noivado mais caro 
e Assad se desespera. Carlos revela a Júlio como Alfredo ganhou seu dinheiro.

ÉRAMOS SEIS

Paloma aceita o convite de Marcos para viajar. Toshi conforta Thaíssa pela morte de 
Felipe. Marcos e Paloma se beijam. Gabriela sente ciúmes de Patrick ao vê-lo com 
Lorena. Diogo ameaça Gisele depois que ela o impede de entrar em seu apartamento. 
Marcos leva Paloma para casa, após a costureira ser informada de que Alice passou mal. 
Vera chega na casa de Eugênia e Machado. 

Filipa pergunta ao pai se terá sua ‘Sara’ de volta. Ruth diz a Luisa que ela deve dar 
boas maneiras a João. João responde a cartinha de Letícia. Mirela briga com Luca. Os 
alunos apresentam os trabalhos do projeto Anti Bullying no colégio Ruth Goulart. Durval 
se incomoda com a maneira de Fernanda de administrar a padaria. Antônio começa a 
fazer os arranjos da casa de Roger. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Pedro Lucas Garcia Campos foi campeão de ginástica artística durante o Jerns 2019

Cedida

Considerado o maior complexo 
poliesportivo do Rio Grande do 
Norte, a Vila Olímpica de Macaíba 
está começando a colher os frutos 
de seus investimentos, e isso tem 
acontecido da melhor maneira: 
com títulos. Nas últimas sema-
nas, vários atletas que treinam 
no complexo conseguiram vencer 
competições estaduais e garantir 
vagas em torneios nacionais na 
sequência do ano.

Um deles foi Pedro Lucas Gar-
cia Campos, que nos Jogos Escola-
res do Rio Grande do Norte (Jerns) 
deste ano sagrou-se campeão in-
fantil masculino de ginástica artís-
tica. Além dele, outros garotos con-
quistaram resultados importantes 
em modalidades distintas, como 
atletismo e luta olímpica, elevando 
o nome da cidade de Macaíba ao 
lugar mais alto do pódio.

Para o secretário de espor-
tes da cidade, Flaubert Dantas 
Benício, os resultados são frutos 
do excelente trabalho que vem 
sendo feito pela Prefeitura. “Es-
tamos tendo um destaque bem 
positivo com as crianças. Muitas 

delas não tinham acesso a moda-
lidades esportivas e agora estão 
tendo, seja pela carência ou até 
pela falta de informação. Essa é 
a nossa ideia que tem dado muito 
certo”, comemorou.

Abrangendo 50 hectares, a 
Vila foi inaugurada em 2016 e é 
composta por um complexo educa-
cional, onde são ministradas aulas 
de tênis de mesa, xadrez, ginástica 
rítmica, ballet, luta olímpica e ka-
ratê, além de três campos de fute-
bol, duas quadras de society, seis 
quadras de vôlei de areia e futevô-
lei, quatro quadras de beach soccer, 
três quadras poliesportivas e uma 
pista de atletismo.

De acordo com Flaubert, a ideia 
agora é partir para o aperfeiçoa-
mento em outras modalidades, de 
modo que novos atletas tenham 
êxito RN a fora. “Vamos seguir 
utilizando a estrutura da Vila pa-
ra formar bons atletas e, o mais 
importante, fazer com que eles 
alcancem objetivos no esporte. Es-
tamos trabalhando neste sentido e 
esperamos seguir colhendo frutos 
pelo trabalho”, concluiu.

Vila Olímpica de Macaíba 
começa a formar campeões
Nas últimas semanas, atletas macaibenses 
conseguiram vencer competições pelo estado

Referência no RN

O piloto Lewis Hamilton, que 
está a apenas quatro pontos de 
conquistar seu sexto título da Fór-
mula 1, afirmou na última quinta, 
31, que deseja renovar seu contra-
to com a Mercedes, que terminará 
no final da próxima temporada.

No entanto, o britânico reco-
nheceu que terá que se adequar 
a nova realidade da F-1, que 
anunciou seu novo teto orçamen-
tário de US$ 175 milhões (697 
milhões) que estará em vigor a 

partir de 2021 e que visa reduzir 
o grande abismo existente entre 
as equipes de maiores e menores 
investimento.

“Eu planejo ficar aqui, então 
em algum momento no próximo 
ano minha mentalidade será mu-
dar para o que enfrentarei em 
2021, e quero ser pioneiro nessa 
época”, afirmou o piloto, durante 
entrevista coletiva que antecedeu  
o Grande Prêmio dos Estados Uni-
dos, neste final de semana.

Ainda com contrato, Hamilton 
deve renovar com a Mercedes

Fórmula 1
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