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SP, Minas e Rio elegem Doria, 
Zema e Witzel para governos

Câmara vota em novembro 
licitação dos transportes

Servidores públicos lutam por 
mais reconhecimento social

Maior vantagem foi de Romeu Zema (Novo) sobre 
Antonio Anastasia (PSDB), em Minas Gerais: 71,8% 
contra 28,2%. Doria fala em “pacifi car” o Brasil.

Casa fi xou cronograma para apreciar texto enviado 
pela Prefeitura no ano passado. Audiências públicas 
vão reunir interessados no assuntos.

Dia da categoria foi celebrado neste domingo, sem 
muitos motivos para comemoração. Em Natal, 
sindicato calcula defasagem salarial de 35%.
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UNGIDOS PELA
DEMOCRACIA

Jair Bolsonaro (esq.) e Fátima Bezerra (dir.) são eleitos presidente e governadora do Rio Grande do Norte. 
Em primeiros pronunciamentos, ele diz que vai enxugar gastos; e ela, arrumar as contas. POLÍTICA 13 E 16
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Por Redação

Quebra de paradigmas

As vitórias de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência e 
Fátima Bezerra (PT) para o Governo do Estado representam, 
ressalvadas as suas particularidades, duas quebras de 

paradigmas nas políticas nacional e local. A partir deste pleito, o 
jogo democrático – tanto de lá como de cá – precisará ser redefi nido 
após a estupefata voz que ecoou das urnas. Não foi pouca coisa o 
que aconteceu no País e no Rio Grande do Norte neste domingo, e é 
preciso que se tenha noção exata disso. Quase 58 milhões de eleitores 
conduziram um capitão da reserva do Exército que tinha 7 segundos 
na propaganda eleitoral, um partido nanico e pouquíssimo dinheiro 
para torrar com marketing de campanha ao mais alto posto da 
Nação – contra o partido que faturara as últimas quatro eleições. E, 
aqui, mais de 1 milhão de potiguares fi zeram tombar um dos últimos 
representantes da mais tradicional família da política norte-rio-
grandense: Carlos Eduardo Alves. Venceu uma pedagoga e professora 
de origem humilde, que construiu sua carreira política militando 
junto ao movimento sindical. Duas vitórias com “v” maiúsculo, para 
quebrar paradigmas e fazer história.

>>  Moderação. Logo no primeiro 
discurso após a vitória, Bolsonaro 
já adotou tom mais moderado. 
Para quem esperava salto alto e 
agressividade, viu um presidente 
eleito humilde prometendo respeito 
às liberdades individuais. Em 
sua primeira aparição após eleito, 
Jair Bolsonaro disse que pretende 
governar com uma Bíblia de um lado 
e a Constituição do outro.

>>  Divisão. Bolsonaro ganhou em 
15 estados mais o Distrito Federal, 
enquanto Fernando Haddad 
(PT) fi cou em primeiro em 11. O 
petista se saiu vitorioso em todos 
os 9 estados do Nordeste (no RN, a 
maioria foi de 63,41% contra 36,59%) 
mais Pará e Tocantins. O presidente 
eleito ganhou no restante do País, 
incluindo os três maiores colégios 
eleitorais: São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro.

>> Vantagem. Dos três maiores
colégios eleitorais do Rio Grande 
do Norte – Natal, Mossoró e 
Parnamirim –, Fátima Bezerra só 
ganhou na capital do Oeste (54,17% 
contra 45,83%). Nos outros dois 
locais, houve ampla vantagem para 
Carlos Eduardo: 60,76% a 39,24% 
na capital e 61,14% a 38,86% em 
Parnamirim. A eleição de Fátima se 

COLUNA DOAGORA
redacao@agorarn.com.br

“Vamos pacificar 
o Brasil e, sob a 

Constituição e as leis, 
vamos constituir uma 

grande nação"
Jair Bolsonaro, presidente

da República eleito

>> Inverno. A derrota de 
ontem pode signifi car o início 
de um hiato na carreira 
política do ex-prefeito Carlos 
Eduardo. Sem mandato a 
partir do ano que vem, ele 
está impedido de concorrer 
à Prefeitura do Natal em 
2020 por ter sido reeleito 
na última eleição municipal 
e é improvável que ele se 
candidate a vereador. Restaria 
esperar por 2022 para 
tentar outro cargo eletivo. 
Em política, quatro anos de 
distanciamento pode enterrar 
pretensões mais ambiciosas.

deve ao interior do Estado, onde ela 
conseguiu resultados expressivos. 
Nas duas cidades mais importantes 
do Seridó, Caicó e Currais Novos, por 
exemplo, a petista teve 64% ou 65%.

>>  Lado a lado. Em seu primeiro 
pronunciamento como governadora 
eleita ontem, Fátima Bezerra 
estava acompanhada daqueles que 
deverão ser sua linha de frente 
na Assembleia Legislativa: os 
deputados estaduais eleitos Ezequiel 
Ferreira (PSDB), Ubaldo Fernandes 
(PTC), Eudiane Macedo (PTC), 
Isolda Dantas (PT) e Chico do PT. 
Também estavam presentes os 
deputados federais eleitos Fernando 
Mineiro e Natália Bonavides, ambos 
do PT.

>> Para esquecer. A vitória de 
Fátima sobre Carlos Eduardo marca 
de vez o desastre que foi essa eleição 
para a família Alves e outros grupos 
tradicionais da política potiguar. 
Já no primeiro turno, a família de 
Carlos Eduardo tinha perdido com 
Garibaldi Filho (que não se reelegeu 
para o Senado). Também perderam: 
José Agripino Maia para a Câmara; 
Beto Rosado e Larissa Rosado para 
Câmara Federal e Assembleia 
Legislativa; e Antônio e Jacó Jácome 
para Senado e Assembleia.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

ELEIÇÕES 2018

Minas, Rio e Sul 
também elegem
novos governadores

Segundo maior colégio eleitoral 
do País, Minas Gerais elegeu 
Romeu Zema (Novo) como seu 
próximo governador. Ele teve 71,8% 
dos votos válidos, contra 28,2% de 
Antonio Anastasia (PSDB).

No terceiro maior colégio 
eleitoral do Brasil, Rio de Janeiro, 
o juiz Wilson Witzel (PSC) derrotou 
Eduardo Paes (DEM): 59,87% a 
40,13% dos votos válidos.

No Rio Grande do Sul, onde 
também houve segundo turno neste 
domingo, o governador eleito é 
Eduardo Leite (PSDB), que derrotou 
o atual governador, José Ivo Sartori 
(MDB): 53,62% a 46,38%. 

Luis Ivo / Divulgação

Romeu Zema teve 71,8% em MG
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Em São Paulo, Doria
é eleito governador 
com 51,75% dos votos

MAIOR COLÉGIO ELEITORAL
Tiago Queiroz / Estadão

"Hora de pacifi car o Brasil", disse ele

Em seu primeiro discurso 
como governador eleito de São 
Paulo, João Doria (PSDB) adotou 
tom conciliatório, ao contrário da 
postura que marcou a campanha, 
de ataques ao adversário Marcio 
França (PSB) e à esquerda.

“É hora de pacifi car o Brasil, 
não podemos de forma alguma 
iniciar o ano com o Brasil dividido. 
[...] Temos que somar e agregar 
todos os brasileiros. Temos que ter 
desprendimento e grandeza para 
governar para todos”, declarou.

Doria foi eleito governador com 
51,75% dos votos válidos. 
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¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 29/10 a 02/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

Agora ficou 
mais fácil chegar 
na Leroy Merlin

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

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

ofertas 
imperdíveis
29/10 a 02/11 

Ganhe 5% de desconto* na apresentação deste impresso (*exceto produtos em ofertas)
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R$ 19,50 
 cada

CIMENTO 50KG
CPII E-32 RS. Apodi.CPII E-32 RS. Apodi.
CÓDIGO: 89197584

R$ 69,90 
 cada  

PORTA LISA 
210cmx70cm, 
em pinus. Camilotti.
Fechadura não inclusa.
CÓDIGO: 87362933

R$ 199,90 
 cada

COBERTURA DE POLICARBONATO
100cmx60cmx30cm, 
na cor preta.  Artens.
CÓDIGO: 89817525

R$ 999,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 9.000 BTU´s, frio, com 
controle remoto, 220V. Equation.
CÓDIGO: 89819142 
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Rede culpa líder do partido por 
boicotes a Styvenson Valentim

RESPONSABILIDADE

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Partido publicou manifesto nas redes sociais em que expõe que Freitas 
Júnior agiu de maneira ofensiva contra os filiados do próprio partido

O diretório potiguar da Rede Sus-
tentabilidade emitiu um manifesto 
em suas redes sociais para repudiar 
a atuação política do líder do partido 
no Estado, Freitas Júnior. Na nota, a 
sigla responsabiliza Freitas Júnior, 
que neste ano concorreu ao Governo 
do Estado, por uma série de decisões 
“centralizadoras” que resultaram em 
um “desgaste” com o partido e com o 
então candidato ao Senado Styven-
son Valentim.

“Lamentavelmente, alguns de 
seus [Freitas Júnior] atos refl etiram 
na candidatura cidadã [independen-
te] ao Senado de Styvenson Valen-
tim, que sofreu repetidos boicotes 
divulgados pela mídia e com frequen-
tes ameaças de ter a sua candidatura 
retirada. O resultado da ingerência 
de Freitas e sua falta de trato político 
com a candidatura cidadã do Capitão, 
que por sinal foi eleito, desgastou a 
relação dele (Styvenson) com o parti-
do e vice-versa”, diz a nota.

O documento ainda expõe que 

Freitas Júnior agiu de maneira ofen-
siva contra os fi liados da Rede.

“Algumas decisões centrali-
zadoras tomadas pelo porta-voz 
desidratou a sigla em todo estado. 
Por vezes, o referido porta-voz agiu 
ofensivamente contra alguns fi liados, 
humilhou, perseguiu e até assediou 

moralmente membros do diretório 
partidário”.

Os membros do partido confi r-
maram que a Rede passará por uma 
reformulação que deve resultar na 
saída de Freitas Júnior. Em nota, 
Freitas acusou os correligionários de 
travarem “guerra de narrativas”. 

Senador eleito Styvenson Valentim Porta-voz da Rede no RN, Freitas Jr.

DIFAMAÇÃO

Após discussão, 
Sandro diz que vai 
processar Cícero

O vereador Sandro Pimentel 
(PSOL), recentemente eleito 
deputado estadual, afi rmou que irá 
processar o seu colega da Câmara 
de Natal Cícero Martins (PSL) por 
difamação e por danos morais. Na 
quinta-feira, 25, os parlamentares 
protagonizaram uma briga no 
plenário da Casa. Os dois trocaram 
insultos como “caba de p…”; 
“moleque” e “bandido”, após uma 
discussão política se intensifi car no 
plenário da Câmara.

“Ele cometeu crime. Fez 
acusações graves e que envolvem 
a minha família. O que ele fez foi 
difamação e eu não vou aceitar. 
Discussão política a gente pode 
ter a qualquer momento, mas não 
pode envolver meu lado pessoal e a 
minha família”, disse Sandro. 

José Aldenir / Agora RN

Vereador Sandro Pimentel (PSOL)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Dr. Joanilson é reconduzido 
à presidência do DC no RN
Em reunião na última terça-feira 
na sede nacional da Democracia 
Cristã (DC) em São Paulo, com 
o presidente nacional da sigla, 
José Maria Eyamel, o ex-vereador 
Dr. Joanilson de Paula de Rêgo, 
a pedido do presidente Eymael, 
aceitou a recondução para assumir 
a presidência do diretório estadual 
do DC e também a vice-presidência 
do diretório nacional.

José Aldenir / Agora RN

LEGISLATIVO

Nova licitação dos transportes vai
ser votada em novembro na Câmara

José Aldenir / Agora RN

A Câmara Municipal de Natal 
defi niu em sessão ordinária na se-
mana passada um cronograma para 
discussão e votação do projeto de lei 
que autoriza a Prefeitura do Natal a 
realizar licitação para o sistema de 
transporte público.

Ficou defi nido que, antes de o 
projeto ser votado em plenário, os 
parlamentares discutirão a matéria 
com todos os setores interessados. O 
projeto encaminhado pelo Executivo 
propõe alterar itens já aprovados 
anteriormente pela Câmara para a 
licitação.

“A matéria está tramitando e 
vai receber emendas, mas também 
vamos ouvir todos os interessados: 
empresas, Prefeitura, estudantes, 
lideranças, promotoria, enfi m. Pre-
cisamos desse debate para chegar a 
um consenso viável a todos e aprovar 
o projeto ainda neste ano”, argumen-
ta a vereadora Nina Souza (PDT).

Na próxima quinta-feira, 1°, os 
vereadores se reunirão em plenário 
com a secretária municipal de Mobi-
lidade Urbana (STTU), Elequicina 
Santos, para esclarecer dúvidas. Na 
semana seguinte, dia 8, uma audiên-

cia pública reunirá vereadores, auto-
ridades e todos os interessados em 
discutir o tema. Após isso, os vere-
adores poderão protocolar as emen-
das até o dia 9, e a votação ocorre em 
13 e 14 de novembro. 

Câmara já havia aprovado projeto anteriormente, mas Prefeitura quer mudá-lo
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Parnamirim planeja binários 
na Maria Lacerda e Abel Cabral

Governo do Estado autoriza a obra de 
restauração do Forte dos Reis Magos

MOBILIDADE

RECUPERAÇÃO

Google Maps / Reprodução

José Aldenir / Agora RN

Projeto de adoção de mão única para as duas avenidas de Nova Parnamirim 
será feito após audiências com os moradores e comerciantes da região 

O Plano de Mobilidade Urbana 
de Parnamirim, aprovado na última 
quarta-feira, 24, pelos vereadores 
do município, prevê a criação de um  
binário nas avenidas Maria Lacerda 
Montenegro e Abel Cabral, no bairro 
de Nova Parnamirim. As duas vias 
dão acesso à rodovia BR-101.

A regulamentação da área de 
mobilidade urbana ainda aguarda 
a sanção do prefeito Rosano Taveira  
(PRB), para o início das atividades. 
O mecanismo delimita uma série de 
intervenções viárias para os próxi-
mos 10 anos.

Segundo o secretário de Segu-
rança, Defesa Social e Mobilidade 
Urbana de Parnamirim, Marcondes 
Rodrigues Pinheiro, a criação dos bi-
nários está em planejamento. “Esta-
mos trabalhando nas avenidas Abel 
Cabral e Maria Lacerda. Vamos 
realizar reuniões com empresários, 
moradores e representantes dos 
condomínios que fi cam às margens 
das duas vias”, detalha Marcondes 
Pinheiro.

Ainda segundo ele, para melho-
rar o fl uxo entre a Abel Cabral e BR-
101, a pasta realizou a retirada da 
praça de táxi do início da via. “Tam-
bém retiramos a parada de ônibus 
que fi cava na entrada da avenida”, 
pontuou.

Marcondes Pinheiro explicou 
que a Plano de Mobilidade é uma 
exigência da lei 12.587/12, que trata 

da política nacional de Mobilidade 
Urbana, o que obriga cidades com 
mais de 20 mil habitantes a desen-
volver lei que regulem os modais 
de transporte. O prazo fi nal de im-
plantação é abril de 2019. Com a 
lei sancionada, Parnamirim poderá 
encaminhar projetos para o Governo 
Federal por meio do programa Avan-
çar, que prevê investir R$ 3,4 bilhões 
em obras de mobilidade urbana.

“O município está cumprindo a 
legislação federal. O plano foi exaus-
tivamente discutido entre a popu-
lação, poder legislativo e entidades 
da sociedade civil. Vamos realizar 
a construção de calçadas, implantar 
binários no trânsito, criar ciclovias, 
além de outras medidas que irão 

permitir o fl uxo de pedestres e veí-
culos”, aponta Marcondes Pinheiro.

A expectativa é de que o plano 
reduza a hegemonia dos automóveis 
no trânsito de Parnamirim, analisa 
o secretário de Mobilidade. 

O texto do Plano de Mobilidade 
de Parnamirim foi aprovado pela 
Câmara Municipal na última quar-
ta-feira, 24. “O simples fato de ele 
abrir discussões acerca de temas co-
mo a urbanização do Centro, a situ-
ação das feiras livres, as questões de 
acessibilidade e o sistema de trans-
porte público já são, sumariamente, 
um grande avanço”, fi nalizou a vere-
adora Ana Michele Cabral (PT), da 
Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente da Câmara. 

A ordem de serviço para restau-
ração do Forte dos Reis Magos em 
Natal foi assinada pelo governador 
Robinson Faria (PSD) na sexta-fei-
ra, 26. O Forte é a principal edifi ca-
ção cultural e histórica do Rio Gran-
de do Norte e um marco do início da 
implantação da capital. A constru-
ção está instalada no encontro do 
Rio Potengi com o Oceano Atlântico, 
no limite entre as zonas Leste e Nor-
te da cidade.

A restauração, com orçamento 

de R$ 3,9 milhões, vai contemplar 
também a adequação às normas de 
acessibilidade e tem prazo de conclu-
são para novembro de 2019.

“O Governo do Estado está re-
assumindo a gestão do Forte, que 
na gestão anterior foi passada para 
o Iphan. Além disso, vamos iniciar 
as obras de restauração, ações que 
signifi cam um resgate histórico para 
nossa cidade, nosso Estado e para o 
Brasil”, afi rmou o governador Robin-
son Faria. 

Avenida Abel Cabral é um dos acessos para a rodovia federal BR-101

Obra tem custo de R$ 3,9 milhões

IMPASSE

Recapeamento da 
Hermes será defi nido 
hoje pela Prefeitura

A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov) espera defi nir nesta 
segunda-feira, 29, a situação 
do recapeamento asfáltico das 
avenidas Hermes da Fonseca 
e Salgado Filho. O serviço está 
parado desde o mês de setembro. 
Após rescindir contrato com a 
empresa vencedora da licitação, o 
Município aguarda a resposta da 
terceira colocada no certame. Caso 
o resultado seja negativo, um novo 
processo licitatório será defl agrado 
para fi nalizar o empreendimento.

Segundo o titular da 
Semov, Tomaz Pereira Neto, 
o contrato com a empresa 
Potiguar Construtora, vencedora 
da licitação, foi rescindido. A 
construtora recebeu R$ 1,18 
milhão, mas deixou boa parte do 
serviço incompleto. A empresa 
foi notifi cada nos dias 24 de 
setembro e 17 de outubro. Sem o 
retorno, a empresa teve o contrato 
rescindido. “Chamamos a segunda 
colocada, a S.Engenharia, mas 
não houve interesse em assumir 
serviço. Mandamos um ofício para 
a terceira, e vamos esperar, isso 
até a segunda-feira, para obter 
uma resposta”, detalha.

Caso a terceira colocada no 
certame, a empresa TCPAV, não 
aceite tocar o restante da obra, a 
Prefeitura irá atualizar a planilha 
orçamentária e realizar a uma 
nova licitação para completar o 
recapeamento.

“O problema é que, no período 
de execução da obra, a empresa 
vencedora pediu para reajustar o 
serviço três vezes. Eu não concedi 
o realinhamento do preço, pois a 
lei não permite isso. A proposta 
licitatória deve ser válida por um 
ano”, reforça o secretário.

Caso a TCPAV também não 
demonstre interesse, a Secretaria 
de Obras irá defl agrar um novo 
processo licitatório. Resta terminar 
o recapeamento das avenidas 
Hermes da Fonseca e Salgado 
Filho no sentido que segue dos 
bairros até o centro da cidade. 

José Aldenir / Agora imagens

Obra paralisou em setembro
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Número de servidores públicos no RN 
cresce 23% entre 2012 até este ano

DETALHAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nas esferas federal, estadual 
e municipal, o número total de funcionários públicos ultrapassou a barreira dos 253 mil em setembro

O número de funcionários públi-
cos no Rio Grande do Norte, sejam 
eles de órgãos federais, estaduais ou 
municipais, aumentou 23% entre os 
anos de 2012 e 2018, segundo infor-
mações do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

O Estado registra, até setembro 
deste ano, um contingente de 253 
mil servidores estatutários, o que 
representa 19% do total da força 
de trabalho entre os potiguares, de 
acordo com os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios Contínua. Em 2012, o número 
de trabalhadores do serviço público 
era de 190 mil pessoas.

A parcela de participação dos 
servidores da rede pública na mas-
sa de trabalhadores é a maior dos 
últimos seis anos. Em 2012, os fun-
cionários públicos eram 15,6% de 
todos os empregados no Estado. O 
valor fi cou estável até 2016, quando 
a porcentagem alcançou 16,6%.

O maior número de servidores 

está registrado na rede estadual: 
52.184 funcionários ativos, de acor-
do com informações do Portal da 
Transparência do Governo do Rio 
Grande do Norte. Em agosto deste 
ano, a folha salarial foi de R$ 387 
milhões.

A área com o maior número de 

servidores da rede estadual é a edu-
cação. A área contempla um total 
de 21.167 servidores. Em segundo 
lugar, está a saúde, com 12.540 pro-
fi ssionais. O terceiro posto fi ca com 
a Polícia Militar, que contabiliza 
7.590 pessoas.

A Prefeitura do Natal, segun-

do o Portal da Transparência, tem 
16.358 servidores ativos. Em agos-
to, a folha salarial somou cerca de 
R$ 67 milhões. A média de idade 
dos servidores é de 39 anos, tanto 
para homens quanto para as mu-
lheres.

Contudo, no plano estadual, 
o número de ativos foi superado 
pelo número de inativos. Hoje, os 
aposentados e pensionistas somam 
52.434 pessoas. A tendência é de 
que esta diferença se aprofunde ao 
longo dos anos. Números do Minis-
tério da Previdência mostram que a 
média de idade dos servidores é de 
51 anos para as mulheres e de 47 
para os homens.

Ou seja, em pouco mais de 10 
anos, boa parte do funcionalismo 
público irá se aposentar. Somente 
com os pagamentos de inativos o Rio 
Grande do Norte gasta mais de R$ 
240 milhões por mês. Com isso, a ca-
da R$ 1 de receita líquida, cerca de R$ 
0,40 vão para os aposentados. 

Maior parte dos servidores públicos está no setor educação na rede estadual 

Renda mensal dos servidores 
públicos no RN cai 11% em 2018

José Aldenir / Agora RN

A renda mensal dos servidores 
públicos no Rio Grande do Norte caiu 
11% ao longo dos últimos dois anos, 
segundo dados do IBGE. A Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD) mostra que, no 
quarto trimestre de 2016, a renda 
média dos servidores era de R$ 3,304 
mil. No entanto, no segundo trimes-
tre de 2018, o valor fi cou em R$ 2,939.

A redução se explica em razão 
dos constantes atrasos nos salários 
dos servidores da rede pública esta-
dual, que representa a maior parte 
dos funcionalismos da ativa no Rio 
Grande do Norte. Além da demora de 
o Governo do Estado encerrar a folha 
mensal, boa parte dos trabalhadores 
ainda não recebeu o 13º salário de 
2017.  Centro Administrativo aglomera servidores de todas as áreas do Estado do RN
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Servidores públicos do RN vão lutar 
por um maior reconhecimento social

PREPARAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Este ano, o Dia do Servidor Público caiu justamente no segundo turno das eleições e como a renda 
média da categoria caiu 11% não houve o que comemorar, mas já existe uma pauta de reivindicações 

O dia do servidor público é come-
morado no dia 28 de outubro. A data 
marca a regulamentação do trabalho 
do funcionalismo público promovida 
pelo então presidente Getúlio Var-
gas, em 1939, por meio do decreto 
federal 1713/39. Entretanto, 79 anos 
depois da medida, os representantes 
do segmento no Rio Grande do Norte 
dizem ter pouco a celebrar. 

Segundo José Teixeira, atual 
coordenador geral do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação do Rio 
Grande do Norte (Sinte), a situação 
dos servidores públicos estaduais é 
bem difícil. Ele reclama da falta de 
reconhecimento da categoria pelo 
Governo do Estado. “Os servidores 
públicos passam por um momento 
crucial. Nós, da área da educação, 
realizamos uma greve para garan-
tir o pagamento do piso salarial. Os 
servidores têm feito enfrentamentos 
constantes para amenizar o sofri-
mento. Não temos o que comemo-
rar”, lamenta.

Para 2019, o representante do 
Sinte aponta para a importância do 
cumprimento do plano estadual de 
educação. “Os trabalhadores irão 
lutar pelo cumprimento do plano es-
tadual. Queremos melhorias para as 

condições de exercício. Estamos pre-
ocupados com a conjuntura política 
para os próximos anos. Tememos 
um arrocho ainda maior da catego-
ria”, diz.

O coordenador geral do Sindica-
to dos Servidores em Saúde do Rio 
Grande do Norte (Sindsaúde), Ma-
noel Egídio da Silva Júnior, avalia 
que os trabalhadores do segmento 
precisam de melhores condições pa-
ra o pleno exercício das funções. “Não 
temos o que comemorar no dia 28 de 
outubro. Atuamos com sobrecarga 

de trabalho, em locais insalubres, 
além da recorrente desvalorização 
dos salários. Temos servidores que 
atuam em mais de uma unidade de 
saúde”, relata.

O presidente da Associação de 
Cabos e Soldados da Polícia Militar 
do Rio Grande do Norte, cabo Ro-
berto Campos, sinaliza para a falta 
de estrutura das unidades públicas 
de segurança do Estado. “O servidor 
público tem sido muito massacrado, 
muito cobrado por resultados, mas, 
infelizmente, as condições de traba-

lho são as piores possíveis. Hoje, o 
salário do soldado da PM potiguar é 
o pior salário do país. Além disso, nós 
trabalhamos em locais terríveis, sem 
qualquer estrutura, o que é muito 
desestimulante. Algumas bases não 
têm sequer um banheiro”, reclama.

Para Soraya Godeiro, coorde-
nadora do Sindicato dos Servidores 
Públicos de Natal (Sinsenat), os 
trabalhadores municipais sofrem há 
quatro anos com a falta de reposição 
salarial. “Nossos direitos trabalhis-
tas são desrespeitados. Não temos 
recomposição das perdas salariais. A 
defasagem, hoje, é de 35% dos ven-
cimentos. O quadro é bem difícil. A 
Prefeitura do Natal não respeita o 
servidor público”, detalha.

Os servidores públicos de Natal 
aprovaram o indicativo de greve 
no último dia 25. A categoria pede 
a atualização da matriz salarial e 
progressão de níveis. Na segunda-
-feira, 29, o Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte vai realizar 
uma audiência de conciliação entre 
a Prefeitura do Natal e o Sinsenat. 
“Dependendo da resposta negativa, 
nós faremos uma nova audiência 
para iniciar a greve”, diz. Há risco de 
uma greve ainda este ano.  

Indicativo de greve foi aprovado semana passada pelos servirodes de Natal

Juros do cartão de crédito 
sobem para 278,7% ao ano

Taxa de cheque especial não 
fi ca por menos: 300% ao ano

SALGADÍSSIMO MASSACRANTE

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Os consumidores que caíram no 
rotativo do cartão de crédito paga-
ram juros mais caros em setembro. 
A taxa média do rotativo subiu 4,7 
pontos percentuais em relação a 
agosto, chegando a 278,7% ao ano. 
Os dados foram divulgados na últi-
ma sexta-feira, 26, pelo Banco Cen-
tral. A taxa média é formada com 
base nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplentes.

No caso do consumidor adim-
plente, que paga pelo menos o valor 
mínimo da fatura do cartão em dia, 
a taxa chegou a 259,9% ao ano em 
setembro, com aumento de 9,6 pon-
tos percentual em relação a agosto. 
Já a taxa cobrada dos consumidores 

que não pagaram ou atrasaram o pa-
gamento mínimo da fatura (rotativo 
não regular) subiu 0,9 pontos per-
centuais, indo para 292,2% ao ano. 
O crédito rotativo dura 30 dias. 

A taxa de juros do cheque espe-
cial caiu 1,8% em setembro, compa-
rada a agosto, e está em 301,4% ao 
ano. Assim continua a ser a menor 
taxa desde março de 2016, quando 
estava em 300,8% ao ano.

As regras do cheque especial mu-
daram em julho. Segundo a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban), 
os clientes que utilizam mais de 15% 
do limite do cheque durante 30 dias 
consecutivos passaram a receber a 
oferta de um parcelamento, com ta-
xa de juros menores que a do cheque 
especial defi nida pela instituição 
fi nanceira.

As taxas do cheque especial e do 
rotativo do cartão são as mais caras 

entre as modalidades oferecidas 
pelos bancos. A do crédito pessoal, 
por exemplo, é mais baixa: 122,2% 
ao ano em setembro, mesmo com o 
aumento de 0,8 ponto percentual. 

Cartão de crédito: juros exponenciais Brasileiros estão corroídos pelos juros
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PEDIDO CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO
VERISSIMO FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.215.212/0001-06, 

torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação  Licença Operação, Prazo Validade: 
13/092021, para Projeto Piscicultura e Carcinicultura, Àrea “A”, Localizada Fazenda Car-
naubinha, Zona Rural, São Gonçalo Amarante- RN.

João Veríssimo da Nóbrega Junior
Diretor - Presidente

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA
VILA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.791.166/0001-03, torna público que está 

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada- L.S, para uma Residência Unifamiliar, com 
Àrea 1.606,52m2, Localizada Rua Sem Denominação, 660, Praia Pirangi do Sul, Nísia 
Floresta-RN.

JOSÉ EDUARDO VILA
SÓCIO-PROPRIETARIO

1º LEILÃO: 06/11/2018  - 10:50h       -        2º LEILÃO: 08/11/2018  - 10:50h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

www.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Fernanda de Mello Franco,
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 

 Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário abaixo qualificado, faz 
Presencial e Online o imóvel a 

seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 

IMÓVEL
saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 

:  Uma fração ideal de 0,000902546 em relação ao terreno, onde será edificado o 
apartamento 208, do Bloco 18, localizado no 1º pavimento tipo elevado, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Residen-
cial Jangadas e Caravelas”, situado à Futura Rua Projetada, nº 50, esquina com a Avenida Adeodato José dos Reis, no bairro de Nova 
Parnamirim, em Parnamirim/RN, composto de sala, circulação, cozinha/serviço, BWC social e dois dormitórios; possuindo uma área real de 
62,7501m², sendo 43,26m² de área privativa, 12,00m² de área de uso comum de divisão não proporcional (garagem) e 7,4901m² de área de 
uso comum de divisão proporcional; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta nº 319 (livre), localizada no pavimento térreo 
geral. Conforme Averbação 5 – Construção, consta que foi construído o Apartamento nº 208, do Bloco 18, localizado no 1º Pavimento Tipo 
Elevado, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Jangadas e Caravelas”, situado à Futura Rua Projetada, nº 
50, esquina com a Avenida Adeodato José dos Reis, no bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim/RN, construção de blocos de alvenaria 
estrutural, laje plana, piso cerâmico, revestimento cerâmico de piso a teto para BWC’s apenas no box e em até 1,50m para remanescentes, 
esquadrias das janelas em alumínio e vidro e as portas em madeira, composto de sala, circulação, dois quartos, BWC, cozinha com área de 
serviço; possuindo uma área real privativa de 43,26m², área real de uso comum de 8,0178m², área real de vaga de garagem de 12,00m², 
área real total de 63,2778m², e fração ideal de 0,000935588 em relação ao terreno próprio, designado por Área Remembrada, originando 
serviço; possuindo uma área real privativa de 43,26m², área real de uso comum de 8,0178m², área real de vaga de garagem de 12,00m², 
área real total de 63,2778m², e fração ideal de 0,000935588 em relação ao terreno próprio, designado por Área Remembrada, originando 
serviço; possuindo uma área real privativa de 43,26m², área real de uso comum de 8,0178m², área real de vaga de garagem de 12,00m², 

do remembramento das áreas 03 e 04, integrantes do desmembramento da área remembrada, originada do remembramento da área rema-
nescente, e áreas I, II, e III; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta nº 319 (livre), localizada no pavimento térreo geral. 
Imóvel objeto da Matrícula nº 56.394 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES
Imóvel objeto da Matrícula nº 56.394 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação 

DATA DOS LEILÕES
Imóvel objeto da Matrícula nº 56.394 do Cartório do 1º Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação 

: 1º Leilão: dia 06/11/2018, 
às 10:50 horas, e 2º Leilão dia 08/11/2018, às 10:50 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): JOEDSON DA ROCHA SILVA, brasileiro, técnico de matérias, 
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

 DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

 DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

 DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): JOEDSON DA ROCHA SILVA, brasileiro, técnico de matérias, 
nascido em 09/12/1974, CPF: 000.564.104-76, CI: 1.559.879 SSP/RN em 27/06/1994 e ELISSANDRA DA SILVA FIGUEIRÊDO 

: JOEDSON DA ROCHA SILVA, brasileiro, técnico de matérias, 

SILVA, brasileira, telefonista, nascida em 14/02/1977, CPF: 037.418.274-44, CI: 002.446.437 SEDS/RN em 01/11/2005, casados 
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 15/09/2003; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Cândido Martins dos 
Santos, nº 200, Bloco A2, Apto. 202 – Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN - CEP: 59141-730. CREDOR FIDUCIÁRIO
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 15/09/2003; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Cândido Martins dos 

CREDOR FIDUCIÁRIO
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 15/09/2003; residente(s) e domiciliado(s) na Rua Cândido Martins dos 

: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no  No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no 
valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em che-
que ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação 
dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: R$ 188.447,30 (cento oitenta oito 1º leilão: R$ 188.447,30 (cento oitenta oito 
mil, quatrocentos quarenta sete reais, trinta centavos) 2ºmil, quatrocentos quarenta sete reais, trinta centavos) 2º leilão: R$ 133.057,32 (cento trinta três mil, cinquenta sete reais, leilão: R$ 133.057,32 (cento trinta três mil, cinquenta sete reais, 
trinta dois centavos),trinta dois centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1ºparágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRACOMISSÃO DA LEILOEIRA

 calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, 
COMISSÃO DA LEILOEIRA

 calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º
COMISSÃO DA LEILOEIRA

parágrafos 1ºparágrafos 1º
COMISSÃO DA LEILOEIRA

parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
COMISSÃO DA LEILOEIRA

, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados 
: Caberá ao arrematante, o pagamento da 

comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, 
inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE:
comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, 

DO LEILÃO ONLINE:
comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, 

 O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das 
datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de 
identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que pode-
rá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 

: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo 
único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad cor-
pus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a 
exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, ca-
racterísticas, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosa-
mente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, 
taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas 
e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivaçãoapós a data da efetivação da arrematação são  da arrematação são 
de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloei-
ra, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-li-
ne, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio 
de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, 
bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arre-
pendimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, enca-
minhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (31)3360-
4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br.  Belo Horizonte/MG, 22/10//2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018

Santo Antônio/RN, em 26 de outubro de 2018.
VICTOR MAGNO GUEDES GALVÃO - Pregoeiro Oficial.

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio/RN torna público o Pregão Eletrônico N.º 039/2018, 
objetivando a Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura aquisição 
veículos tipo passeio para transporte das equipes do PSF da Secretaria de Saúde do Município 
de Santo Antônio-RN, de acordo com o convênio n° 12.569702000/1180-08, firmado com o 
Ministério da Saúde, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de 
licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN. E que o onde o período de 
acolhimento das propostas teria início no dia 29/10/2018 a partir das 09:00 horas – termino: 09:00 
horas do dia 12/11/2018. E Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 12/11/2018, início da 
sessão de disputa de preços: às 09:30 horas do dia 12/11/2018. Esclarecimentos e o Edital no horário 
das 08:00 às 13:00 horas na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio/RN, Rua Padre Cerveira - 505 - Centro – Santo Antônio/RN, ou pelo telefone (0xx84) 3282-
2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br; 
de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 13:00 hs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio/RN torna público o Pregão Eletrônico N.º 040/2018, 
objetivando a Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura aquisição 
combustíveis e lubrificantes objetivando atender a demanda de consumo da frota de veículos 
e máquinas do Município de Santo Antônio-RN, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se na sala de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-
RN. E que o onde o período de acolhimento das propostas teria início no dia 29/10/2018 a partir das 
09:00 horas – termino: 09:00 horas do dia 09/11/2018. E Abertura das propostas: às 09:00 horas 
do dia 09/11/2018, início da sessão de disputa de preços: às 09:30 horas do dia 09/11/2018. 
Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas na sala da Comissão, localizada na 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, Rua Padre Cerveira - 505 - Centro – Santo Antônio/RN, ou 
pelo telefone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do 
Brasil www.licitacoes-e.com.br; de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 13:00 hs.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018
 

Santo Antônio/RN, em 26 de outubro de 2018.
VICTOR MAGNO GUEDES GALVÃO - Pregoeiro Oficial.

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de 
Agosto de 2018 torna público o Pregão nº. 028/2018, com o objetivo de Aquisição de 
equipamentos hospitalares, odontológicos, informática, mobiliário e eletrodomésticos e 
uma Pick up 4x4 diesel; nos termos da proposta de aquisição n° 11597.116000/1180-01, 
para atender as necessidades das unidades básicas de saúde do município de Serra 
Caiada/RN, conforme anexo i - termo de referência. Os envelopes relativos à Proposta de 
Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 13 de Novembro de 2018 a partir das 
09:00 horas, na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da Prefeitura Mun. de Serra 
Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores 
informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas, aos 
interessados, no endereço acima mencionado ou na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-
0049.

Serra Caiada/RN, Em 26 de Outubro de 2018.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - PROCESSO Nº 611.007/2018

Simone, da dupla com Simária, pede 
para Neymar e Marquezine reatarem

CUPIDO
Instagram / Reprodução

“Tá na hora, Neymar. 
Vamos recuperar o 
amor antigo”, disse 
a coleguinha, que 
emendou: “Eu fico 
doidinha, porque eu 
gosto de ver eles juntos” Coleguinha lamentou término

Simone, da dupla com Simaria, 
resolveu desabafar em suas redes so-
ciais. A coleginha abriu o jogo e falou 
sobre o relacionamento de famosos. 
Após a malhação matinal, a cantora 
revelou seu desejo de ver Bruna Mar-
quezine e Neymar juntos novamente.

“E as redes sociais bombando, 
gostando de ver”. “Léo Santana co-
mentando nas fotos de Loren. É bom 
demais, é bom demais”, disse ela após 

o cantor interagir nas publicações de 
Lorena Improta, sua ex-namorada. 

“Tá na hora do Neymar fazer a 
mesma coisa, viu? Bora, bora que 
a coisa não tá fácil. Não tem coisa 
muito boa por aí. Vamos recuperar o 
amor antigo”, afi rmou. Casada com 
Kaká Diniz, ela ainda relevou torcer 
pela volta do casal Brumar. “Eu fi co 
doidinha, porque eu gosto de ver eles 
juntos, é legal demais” 
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...do portal Congresso em 
Foco: “Ministério Público 
abre investigação contra 
economista de Bolsonaro. 
A suspeita é de que Paulo 
Guedes tenha obtido 
vantagens econômicas a 
partir de crimes de gestão 
temerária ou fraudulenta”;
...do jornalista Gerd 
Wenzel: “Estão tentando 
ressuscitar o famigerado 
CCC (Comando de Caças 
aos Comunistas) dos anos 
60 e que teve, como um dos 
seus quartéis generais em 
São Paulo, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
com o beneplácito 
da respectiva Igreja 
Presbiteriana do Brasil”;

...do portal UOL: Roger 
Waters quer visitar Lula na 
prisão”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Comportamento
Da cena da briga entre de 
baixíssimo nível entre os 
vereadores Sandro Pimentel e 
Cícero Martins, quem mostrou 
toda a sua elegância e ojeriza ao 
machismo foi a vereadora Júlia 
Arruda, que ao ouvir a frase do 
vereador do partido de Bolsonaro 
diminuindo as mulheres - “vive 
num bar cheio de mulheres com 
shortinho na bunda (sic)” - pegou 
suas coisas e saiu do plenário com 
expressão de reprovação. 
A discussão entre os 
parlamentares quase chegou às 
vias de fato. Os dois precisaram 
ser contidos por seguranças da 
Câmara, enquanto o presidente 
da Casa, Raniere Barbosa, e 
outros vereadores presentes 
assistiam atônitos. 

>> Tentando 
conter o fascismo:
Deu no O Globo: “Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão 
(PFDC), vinculada à Procuradoria 
Geral da República (PGR), 
condenou nesta sexta-feira as 
ações da Justiça Eleitoral em 17 
universidades, em nove estados 
do país. Em nota, o órgão afi rma 
que as expressões ‘Direito UFF 
Antifascista’, ‘Marielle Franco 
presente’ e ‘Ditadura nunca mais’ 
não devem ser encaradas como 
propaganda eleitoral. Ainda de 
acordo com o posicionamento, 
‘quando esse tipo de manifestação 
é encarado como um ato eleitoral, 
há um comprometimento da 
liberdade de manifestação e de 
cátedra’ e também da ‘expressão 
do pensamento e intelectual’.”

>> Eleitora:
No caso envolvendo a juíza Maria 
Aparecida da Costa Bastos, 
titular da 199ª Zona Eleitoral do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro (TRE-RJ), que ordenou 
que uma bandeira antifascista 
pendurada pelos estudantes de 
Direito UFF fosse retirada, fi ca 
claro o apoio a Jair Bolsonaro. 
“Juíza determina retirada de 
bandeira antifascista de prédio 
da UFF. Para magistrada, há 
“perigo de dano confi gurado pela 
constatação de que a faixa em 
questão é reveladora de prejuízo 
diário para a candidatura de Jair 
Bolsonaro”, diz a decisão.

>> Em tempo:
O STF também reagiu contrário 
às decisões da Justiça contra 
a liberdade de expressão nas 
universidades públicas. Luis 
Barroso afi rmou que “polícia só 
deve entrar em universidade se 
for para estudar”!

Advogados Marcílio 
Mesquita, Ricardo 
Lucena, Rossana 
Fonseca, Bárbara 
Paloma e Glauber 
Soares em apoio 
ao candidato a 
presidente da OAB-
RN Aldo Medeiros

Apresentadores 
Leo Sousha e 
Luiza Ribeiro 
participando 
da III Semana 
Multidisciplinar do 
Hospital Infantil 
Varela Santiago

Desfi le João 
Pimenta Verão 

2019 no São Paulo 
Fashion Week, 

edição 46

 Foto: Miguel Themistocles

Divulgação
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Fátima derrota Carlos Eduardo e é 
eleita com mais de 1 milhão de votos

GOVERNADORA DO RN

José Aldenir / Agora RN

Vencedora pela primeira vez para um cargo executivo, Fátima Bezerra interrompe na metade seu 
mandato no Senado Federal, conquistado há quatro anos. Ela é a terceira mulher a governar Estado

A senadora Fátima Bezerra (PT) 
será a próxima governadora do Rio 
Grande do Norte. Eleita com mais 
de 1 milhão de votos neste domingo, 
a petista será a única mulher a go-
vernar um estado do Brasil a partir 
de 2019. Ela será, ainda, uma entre 
os quatro governadores do PT – que 
elegeu correligionários na Bahia 
(Rui Costa), no Ceará (Camilo San-
tana) e no Piauí (Wellington Dias).

Vencedora pela primeira vez de 
um pleito para cargo executivo, Fáti-
ma interrompe na metade seu man-
dato no Senado Federal, conquistado 
há quatro anos. Com sua renúncia, 
que deve acontecer em dezembro, o 
primeiro suplente Jean-Paul Prates 
(PT) assumirá defi nitivamente a 
vaga no legislativo. A governadora 
eleita vai suceder Robinson Faria 
(PSD), que concorreu à reeleição, 
mas fi cou em terceiro lugar.

Com 100% das urnas apuradas, 
Fátima Bezerra totalizou 57,6% 
dos votos válidos (1.022.910), con-
tra 42,4% de Carlos Eduardo Alves 
(753.035). Entre os eleitores que 
compareceram, 1,75% votou em 
branco (34.072) e 6,81% foram de vo-
tos nulos (132.179). A abstenção foi 
de 18,14% do eleitorado.

Com 63 anos de idade e natural 
de Nova Palmeira, na Paraíba, Fáti-
ma Bezerra é pedagoga e professora. 
Ligada ao movimento sindical e fi lia-
da ao PT desde 1981, Fátima foi du-
as vezes deputada estadual e outras 
três, deputada federal. Durante seus 
mandatos, se destacou pela defesa 
de projetos na educação. Atualmen-
te, cumpre seu primeiro mandato 
como senadora.

A eleição de Fátima Bezerra tor-
na o Rio Grande do Norte o estado do 
País que mais elegeu mulheres como 
governadoras em sua história. Antes 
de Fátima Bezerra, foram eleitas 
Wilma de Faria (em 2002 e 2006) 
e Rosalba Ciarlini, hoje prefeita de 
Mossoró, em 2010.

 Entre as principais propostas da 
governadora eleita, está a recupera-
ção do Plano Estadual de Educação, 
criação de escolas em tempo integral 
e expansão do ensino profi ssionali-
zante (educação); a criação de uma 
rede de policlínicas para consultas 
com especialistas e a reformulação 
dos hospitais regionais (saúde); e a 

Eleita disse que relacionamento com Bolsonaro será de “respeito mútuo”

57,6%
Fátima Bezerra

42,4% 
Carlos Eduardo

Urnas apuradas: 100% / Abstenção: 18,14%
Brancos: 1,75% (34.072) / Nulos: 6,81% (34.072)

Fonte: TSE

NÚMEROS

realização de concursos públicos, a 
instalação de câmeras de videomoni-
toramento e a instituição de seguro 
de vida para policiais militares (se-
gurança).

“O Rio Grande do Norte terá 
a primeira governadora de origem 
popular”, disse a senadora Fátima 
Bezerra em sua primeira entrevista 
como chefe do Poder Executivo do 
Estado a partir de 2019. Feliz, ela 
destacou que chega para governar 
com força política, ciente de uma 
série de desafi os que vai enfrentar, 
como, por exemplo, colocar a folha 
de pagamento dos servidores em dia, 
resolver o problema da falta de segu-
rança e gerar empregos.

Esses são três problemas elen-
cados por Fátima Bezerra após ser 
anunciada govbernadora. Questio-
nada se teme uma situação difícil 
com o presidente eleito, Jair Bolso-
naro, antipetista declarado, Fátima 
explicou que as principais transfe-

rências de recursos federais – como 
o Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) – são constitucio-
nais e não dependem da vontade do 
presidente.

Para ela, a relação com o pre-
sidente Bolsonaro será de respeito 
mútuo. “Por isso, o povo do Rio 
Grande do Norte não tem o que te-
mer. Respeito o presidente eleito e 
tenho certeza que ele me respeitará. 
Tanto ele, quanto eu, fomos eleitos, 
e esta questão tem que ser levada 
em consideração”, destacou Fátima 
Bezerra, que inclusive já recebeu o 
apoio de Styvenson Valentim (Rede 
Sustentabilidade), eleito senador. 
“Ele me ligou e disse que estará 
comigo na luta por um Rio Grande 
do Norte melhor. Nosso estado está 
bem representado em Brasília e 
aqui conseguimos apoios políticos 
importantes que farão a diferença”, 
acrescentou. 

Carlos Eduardo 
deseja “êxito”
à vencedora

Candidato derrotado, Carlos 
Eduardo Alves emitiu uma nota à 
imprensa assim que Fátima se tor-
nou matematicamente eleita. No 
texto, o ex-prefeito de Natal agrade-
ceu aos eleitores pela votação obtida 
e resumiu sua campanha como “lim-
pa e propositiva”.

“Quero expressar profunda gra-
tidão aos norte-rio-grandenses que 
confi aram em nossas propostas, 
nossas ideias, na nossa capacidade 
administrativa e deram o seu voto ao 
12, na confi ança de que, das urnas, 
nasceria um Rio Grande do Norte 
pautado pela ética, a gestão efi ciente 
e a tolerância zero com a corrupção”, 
frisou o candidato do PDT.

 O segundo colocado na disputa 
pelo Governo do Estado disse tam-
bém que o Rio Grande do Norte “che-
gou ao fundo do poço” nos últimos 
quatro anos e justifi cou que decidiu 
renunciar à Prefeitura do Natal por-
que quis propor uma mudança na 
gestão estadual.

Carlos Eduardo agradeceu tam-
bém ao seu partido, o PDT, e os ao 
ele coligados: DEM, MDB, Podemos 
e Progressistas. “E, no segundo tur-
no, à relevante presença do PSL”, do 
presidente eleito Jair Bolsonaro.

“Cabe-me exercer a missão dele-
gada pelo povo do meu Estado. Irei 
cumpri-la. À minha adversária, sin-
ceros votos de êxito. Na minha vida 
pública, aprendi a ganhar e a perder. 
Desistir, nunca! Jamais!”, fi nalizou. 

x

José Aldenir / Agora RN

Carlos Eduardo: 42,4% dos votos
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Theodoro Cochrane, fi lho de Ma-
rília Gabriela, está no elenco de “O 
Sétimo Guardião”, próxima novela 
das nove, de Aguinaldo Silva, que 
estreia dia 12 de novembro na Globo. 
Ele será Adamastor Crawford,  bra-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Vai ter que ralar para conseguir grana extra. 
Não meça forças com a chefi a. Romance 
protegido. Pode sentir interesse por pessoa 
mais velha: declare-se!

Trabalho em equipe benefi ciado! Há risco de 
briga caso já tenha compromisso. Alguém 
de boa posição social pode mexer com suas 
emoções.

Não faça alarde sobre suas ideias no 
trabalho. E cuidado ao passar informações 
para não se equivocar. Com charme e 
criatividade, vai dar um show na paixão!

Tarefa de rotina não vai minar sua paciência. 
Cautela com fofoca no serviço. Paquera 
protegida! Se você tem alguém, os desejos vão 
pegar fogo, mas há risco de discussão.

Talvez surjam desafi os no serviço. Melhor adiar 
o sonho de ter seu negócio. Fase tensa a dois: 
procure dar apoio ao seu par. Seu charme deve 
atrair pretendentes.

Chegou a hora de redefi nir objetivos na carreira. 
Talvez receba grana inesperada. Lance recente 
deve se fi rmar. Não deixe um ex-amor, seu ou do 
par, despertar o ciúme. 

Corra atrás das suas metas profi ssionais e 
escolha bem em quem confi ar. Vida amorosa 
abençoada! Deve rolar conquista agitada por 
amigo(a).

Separe bem os departamentos família e 
profi ssão, pois há risco de confl ito. Terá sorte em 
aposta ou sorteio. Expresse seu afeto à pessoa 
amada. A conquista estará protegida.

Com sorte e ambição em alta, vai se dar bem 
no seu emprego: mantenha o foco! Caso ame 
alguém que mora longe, evite as cobranças. 
Alguém do passado deve reaparecer. 

Busque seu espaço no trabalho sem fazer 
alarde. Ciúme e assunto delicado podem 
esfriar o romance: atenção! Ex-amor deve 
balançar seu coração. 

Mudanças na profi ssão contam com boas 
energias. Se surgirem atritos, confi e no poder 
do diálogo. Programas com amigos devem 
favorecer a paquera ou o romance.

Sua inspiração vai alavancar seu sucesso 
profi ssional. Alie-se a quem pensa como você. 
Se já tem um amor, a fase será de altos e baixos. 
Não deixe o passado estragar uma conquista. 

Laureta consegue fugir. Ionan anuncia a Rosa que Du Love foi morto pela cafetina. Laureta se esconde 
na casa de Dulce. Beto visita Luzia na prisão. Remy procura Karola e os dois acabam fi cando juntos. Beto 
pressiona Karola sobre o paradeiro de Remy. Naná exige que Nestor encontre Laureta e Remy. 

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

As mulheres da pensão fazem uma confusão com a chegada de Mauro. Lenita tenta consolar a fi lha. 
Todos no casarão se surpreendem com a chegada de Mauro César. Gerson repreende Flor. Cris tem um 
novo sonho. Alain revela sobre seu encontro com André e Cris se irrita.

ESPELHO DA VIDA

Dom Sabino e Augustina comunicam a separação para a família. Elmo convence Damásia a retomar 
o trabalho no restaurante. Waleska não consegue contar a Samuca sobre a gravidez. Agustina se 
desespera ao descobrir que as fi lhas fugiram por causa da separação.

O TEMPO NÃO PARA

Theodoro Cochrane sofrerá
com personagem homofóbico

NOVA NOVELA
João Cotta / TV Globo

Theodoro Cochrane como Adamastor

Ator interpreta homossexual 
perseguido por personagem 
“playboy” na próxima trama 
das 9 da Rede Globo

ço direito de Ondina (Ana Beatriz 
Nogueira), dona do bordel da cidade 
fi ctício Serro Azul.

O personagem sofrerá com as 
ofensas de Junior, vivido por José 
Loreto, playboy da cidade, mas não 
levará desaforo para casa. Theodoro 
desconfi a que no fundo os dois sejam 
apaixonados.

“É uma cidade pequena e ele so-
fre muito bullying. Frequentemente 
pessoas questionam a sexualidade 
dele. Ele sofre um pouco com isso, 
para se aceitar”, disse o ator. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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GTAM
CARCERAGEM

PARCELADA
EMEFUTIL
QACANADA

BUSCAOA
EINASPC
NOVELEIRO

PAZLPROA
SCAPAVX

BECAEDIA
RRETROS
ETERATOL

BISCOITEIRA
AASMAAD

Acredita;
tem fé

Trabalho
a ser

executado

Grande
bolsa de
viagem

Setor su-
perlotado
em dele-
gacias 

A compra
paga em
mais de
uma vez
Nome da
letra da

palma da
mão

Artigo
masculino
definido
singular

Grupo do
sucesso
"Minei-
rinho"

Imita a
voz do
sapo

Operação
de pes-
quisa na
internet

Apreciador
de obras

como "Em
Família"

Proteção
externa
de livros

Como eram
chamados
os bens 

da esposa
Cupido,
para os
gregos
(Mit.)

Traje
para for-
matura 

Ladeira
(abrev.)

Anestési-
co hos-
pitalar

Ilha
formada

por corais

Recipien-
te onde se
guardam
bolachas

Doença
comum

em
alérgicos

Autran
Dourado,
escritor

Mil formam um quilo
Clássico infantil em
que a personagem
central é Ariel (Lit.)

Mulher
jovem e

bela (gír.)

Significado de MP
(Política)

Estu-
dante

Supérfluo
Parte

entre o pé
e o joelho

País norte-
americano
104, em
romanos

Título no-
bre inglês
Interjeição
de surpresa 

Sufixo de
"londrina"
Vitamina do
amendoim

Frente 
do barco 

Plástico de
garrafas

Divisão da
semana
Fêmea
roedora

Desejo do
pacifista
Letra do
plural

Carretel 
de linha

Consoantes
de "tese"

Formato de
cantoneiras

Liso
(o pneu)

3/paz — pet — sir. 6/gramas — tarefa. 10/carceragem. 11/biscoiteira.
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CENTAURO SUPRIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 05.872.572/0001-84
Rua Promotor Manuel Alves pessoa Neto, 60 – Sala 05 – Candelária - Natal/RN - Cep: 59065-555

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS
Aos 02 de outubro de 2018, às 18:00 horas, em Natal/RN, na sede da empresa CENTAU-

RO SUPRIMENTOS & SERVIÇOS LTDA., sociedade limitada, nos termos da Lei 10.406/2002, 
com contrato social registrado na JUCERN, sob o NIRE 242.200377.77-9 e CNPJ sob o nº 
05.872.572/0001-84; os sócios representando a totalidade do capital social, compareceram e de-
clararam cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação, 
escolheram para presidir os trabalhos o sócio PAULO HENRIQUE SILVESTRE PINHEIRO, ora 
Presidente e a mim, sócia GIVANILDA BATISTA DA SILVA para secretariar, ora secretária, membros 
da mesa diretora. Iniciados os trabalhos, os sócios deliberaram sobre a redução do valor do capital 
social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que por ser con-
siderado o valor do capital excessivo em relação ao objeto da sociedade, onde a redução no valor 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil 
reais) da participação do sócio PAULO HENRIQUE SILVESTRE PINHEIRO e R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) da participação da sócia GIVANILDA BATISTA DA SILVA, na proporção de suas quotas 
de capital, cujos valores lhes serão ressarcidos em moeda corrente e legal do país, em 10 (dez) 
parcelas iguais e sucessivas, com o primeiro pagamento se dando no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data do registro da presente ata pela JUCERN. Posto a ordem do dia em discussão e 
votação, aprovaram sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra 
manifestação, lavrei a presente ata, que foi lida aprovada e assinada pelo Presidente e por mim 
Secretária, para apresentação e arquivamento na JUCERN

Paulo Henrique Silvestre Pinheiro
Presidente

Givanilda Batista da Silva
Secretária

 PEDIDO DE LICENÇA SMPLIFICADA 
CONDOMINO RESIDENCIAL ÁGUAS DE TABATINGA CFB inscrita no CNPJ: 

19.629.694/0001-59, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada - LS para um 
empreendimento caracterizado como Condomínio Residencial Aguas de Tabatinga, situado Rua 
Caminho Das Chelonias, 564, Praia de Mundo Novo, Nísia Floresta/RN.

RODRIGO LUIS DE FRANÇA RENOLDE
SÍNDICO

PEDIDO DE CONCESSÃO  LICENÇA INSTALAÇÃO
CENTRAL EÓLICA FAMOSA I LTDA, CNPJ: 11.203.667/0001-08, torna público que rece-

beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, a Licença Instalação, Validade: 17/10/2022, para Parque Eólico composto por 12 Aerogera-
dores, com potencia nominal 2,0MW, totalizando 24,0MW, em uma Àrea de 93,70ha, Localizada 
Pau Branco, Fazenda Famosa, Zona Rural, Tibau-RN. 

CAIO SASDIVA LEÃO DAVID
DIRETOR-PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA PREVIA
Francilene de Oliveira Pinto, CPF 597.843.934-68, torna público que recebeu 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA. A Licença Prévia Nº 2017-117603/TEC/LP-0171, com prazo de validade até 
03/09/2020, localizado no Sítio Capoeira Grande, nº S/N, Zona Rural, José da Penha/
RN, CEP 59980-000. 

Maikon Johnatan Filgueira de Carvalho 
Engenheiro Civil

CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
 Auri Alaécio Simplício, CPF: 097.260.474-04, torna público que recebeu do Insti-

tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença de Instalação e Operação Nº 2013-063185/TEC/LIO-0023, com prazo de vali-
dade até 23/10/2028, em favor do empreendimento Condomínio Residencial “Village 
Boulevard Macaíba”, localizado na RN 160, km 6, no município de Macaíba.

Auri Alaécio Simplício
Sócio/Administrador

PEDIDO DE CONCESSÃO LICENÇA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
BARCA PARQUE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 

11.258.772/0001-44, torna público, conforme Resolução CONAMA Nº 237/97, que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômi-
co- SETMADE, através Processo Administrativo nº 2018/SETMADE/LIO-002, a Licença 
Instalação e Operação- LIO, Validade 26/10/2020,  para um Loteamento constando 
201lotes com Àrea de 73.573,05m2, Localizado no Distrito de Massaranduba, Muni-
cipio Ceará-Mirim - RN .

ROGÉRIO SALES COUTINHO
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE CONCESSÃO  LICENÇA INSTALAÇÃO
CENTRAL EÓLICA ROSADA S/A, CNPJ: 10.621.338/0001-14, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Instalação, Validade: 23/10/2022, para Parque Eólico composto 
por 15 Aerogeradores, com potencia nominal 2,0MW, totalizando 30,0MW, em uma Àrea 
de 124,30ha, Localizada Pau Branco- Zona Rural, Tibau-RN. 

CAIO SASDIVA LEÃO DAVID
DIRETOR-PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
OLIVEIROS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 18.432.127/0001-

45, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada com prazo de validade 
até 26/10/2024, em favor do empreendimento Oliveiros Cosntrução e Incorporação Ltda, 
para a atividade de Loteamento no município de Baraúna/RN

Savio Farias de Oliveira 
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MORVAN LTDA – POSTO CONCEIÇÃO, 

CNPJ: 70.045.182/0001-00, torna-se público que recebeu do Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente do Rio grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 18/10/2023, em favor do empreendimento, posto de revenda 
de combustíveis líquidos, localizada na ROD. BR 427, KM 55 S/N SÃO JOÃO – JARDIM 
DO SERIDO/RN

Morvanildo Dos Santos Medeiros 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
COMERCIAL DE GÁS NOVO HORIZONTE LTDA inscrito sobre CNPJ: 10.141.376/0001-

70 torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença de Operação para um Transporte de Carga 
perigosa GLP com capacidade de 24,99 Toneladas, onde são utilizados 02 veículos para 
Transporte de GLP placas NNZ8547 e OEW-2395,localizado na Rua Rita Costa de Andrade, 
Maracujá – Santa Cruz - RN.

BENTO DE LIMA VASCO
Sócio-Proprietário.

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 

Processo: 0845403-03.2016.8.20.5001 
Exequente: EXEQUENTE: EAB INCORPORACOES S/A 
Executado: EXECUTADO: F & E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 

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 (12154), processo nº 
0845403-03.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: EAB INCORPORACOES S/A contra 
EXECUTADO: F & E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME , sendo determinada a 
CITAÇÃO de F & E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 21.528.700/0001-
23 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 448.318,93 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e noventa e três centavos), acres-
cido de custas e honorários advocatícios fi xados 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, fi cando ADVERTIDA de que a opo-
sição 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, SILVANA CLAUDIA GADE-
LHA JALES COSTA DE FREITAS, Técnico Judiciário, digitei e conferi.

Natal, 4 de outubro de 2018.
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes

Juíza de Direito
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Bolsonaro promete que vai respeitar 
Constituição e eliminar privilégios

PRESIDENTE ELEITO

José Aldenir / Agora RN

Ao falar sobre a necessidade de um ajuste nas contas, Bolsonaro disse que “o déficit público primário 
deve ser eliminado o mais rápido possível”. E se comprometeu a reduzir o inchaço da máquina pública

O presidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL) comprometeu-se neste 
domingo, 28, em pronunciamento 
feito logo após ele vencer matemati-
camente a disputa, respeitar a Cons-
tituição e assegurou que seu governo 
respeitará as liberdades individuais. 
Ao encampar um discurso de unida-
de, Bolsonaro também se comprome-
teu a enxugar o Estado brasileiro, 
eliminar o défi cit público e recuperar 
a imagem do País no exterior.

“Meu governo será defensor da 
Constituição, da democracia e da 
liberdade”, afi rmou. “Este é um País 
de todos nós, brasileiros natos e de 
outras nações”. O presidente eleito 
também fez um chamamento aos 
agentes políticos que queiram aderir 
ao governo. “Neste projeto que cons-
truímos, cabem todos aqueles que 
tenham o mesmo objetivo que nós”.

Ao falar sobre a necessidade de 
um ajuste nas contas públicas, Bol-
sonaro disse que “o défi cit público 
primário deve ser eliminado o mais 
rápido possível”. E se comprometeu 
a reduzir o inchaço da máquina 
pública. “O governo dará um passo 
atrás, reduzindo estrutura, cortando 
benefícios e privilégios”, assinalou.

Ao reforçar o discurso de renova-
ção, Bolsonaro ressaltou que o País 
hoje precisa de “mais Brasil e menos 
Brasília”. Ele prometeu também 
“recuperar” a imagem do Brasil no 

Então pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro durante visita ao RN em 2017

Haddad afirma que fará oposição 
e defenderá “democracia e liberdades”

JF Diorio / Estadão

O candidato à Presidência derro-
tado Fernando Haddad (PT) comen-
tou em São Paulo o resultado das 
urnas neste domingo, 28. O petista 
afi rmou por diversas vezes em seu 
discurso que “há muito em jogo” e 
falou em assumir o compromisso 
de fazer oposição e “defender a de-
mocracia e as liberdades” de quem 
votou nele.

Haddad afi rmou a uma plateia 
de militantes que as instituições bra-
sileiras têm sido “colocadas à prova 
a todo instante”, citando o impeach-
ment de Dilma Roussef e a prisão de 
Luiz Inácio Lula da Silva. O candi-

dato derrotado afi rmou ainda que os 
direitos civis, políticos, trabalhistas 
e sociais estão em jogo e emendou, 
parafraseando o hino nacional bra-
sileiro, que “verás como o professor 
não foge à luta”.

Ele afi rmou que fará oposição e 
que vai trabalhar para colocar seu 
ponto de vista, respeitando a de-
mocracia e as instituições. Haddad 
ainda citou novas eleições em quatro 
anos e disse que coloca sua vida à 
disposição do País. “Senti angústia 
e medo na expressão de muitas pes-
soas. Não tenham medo, nós estare-
mos aqui, nós estamos juntos. Abra-

çaremos a causa de vocês. A vida é 
feita de coragem”, destacou.

O ex-prefeito de São Paulo ain-
da pediu respeito pelos 47 milhões 
de brasileiros que votaram no PT 
no segundo turno e agradeceu seus 
eleitores que trabalharam para ten-
tar reverter o quadro que havia se 
desenhado após o primeiro turno, 
quando Bolsonaro abriu larga dis-
tância em relação ao petista. “É uma 
parte expressiva do povo que precisa 
ser respeitada nesse momento. Que 
diverge da maioria, que tem outro 
projeto de Brasil na cabeça e merece 
respeito no dia de hoje”, disse.  Fernando Haddad em pronunciamento

exterior, atacando a política externa 
adotada por antecessores. “Liber-
taremos o Brasil e o Itamaraty das 
relações internacionais sui generis a 
que foram submetidos nos últimos 
anos. Recuperaremos o respeito in-
ternacional pelo nosso Brasil”.

Antes de ler seu discurso de 
vitória, Bolsonaro fez uma oração, 

atendendo a um pedido do senador 
Magno Malta (PR-ES). O presidente 
eleito também agradeceu aos médi-
cos que o trataram e aos hospitais 
que o atenderam após a facada que 
sofreu em setembro. 

Com 99,98% das urnas apura-
das neste domingo, Bolsonaro tinha 
55,13% dos votos válidos (57.793.695 

votos), contra 44,86% (47.029.010 
votos) do adversário no segundo 
turno, o ex-prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad (PT).

Entre os eleitores que compare-
ceram, 2,14% votaram em branco 
(2.486.385) e 7,43% foram votos 
nulos (8.607.171). A abstenção foi de 
21,3% do eleitorado.

55,13% 
Jair Bolsonaro

44,87% 
Fernando Haddad

Urnas apuradas: 99,98%
Abstenção: 21,3%
Brancos: 2,14%
Nulos: 7,43%

Fonte: TSE
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