
NOVO GOVERNO 04

Equipe de transição de Fátima é 
dividida em três frentes de trabalho
Grupo coordenado por Fátima Bezerra está concentrado em
três áreas temáticas: gestão fi scal e orçamento; planejamento
e desenvolvimento; e serviços públicos essenciais.

PERMANÊNCIA 04

Partido de Bolsonaro nega convite,
e Styvenson diz que fi cará na Rede
Senador eleito afi rma que não pretende mudar de partido 
imediatamente, apesar de a Rede ter perdido verba pública
e tempo na TV por não atingir cláusula de desempenho.
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Maior evento corporativo do Nordeste, Fórum de Negócios vai reunir entre hoje e amanhã 
consultores empresariais para dar dicas de como manter um negócio nos dias de hoje.

NEGÓCIOS 08 E 09

Arena das Dunas 
recebe craques do 
empreendedorismo 

PRAIAS 07

Prefeitura agiliza
obras e serviços
na orla urbana para
a chegada do verão
Além de ações de limpeza e 
recuperação de banheiros e calçadões, 
secretarias vão realizar fi scalizações 
para regular trabalho de ambulantes.
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Efeito cascata

Estudos técnicos das Consultorias de Orçamento do Congresso 
Nacional apontam um impacto nas contas públicas de todo o País 
oscilando de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões com o reajuste de 16,38% 

dado aos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e mais 
à Procuradoria Geral da República (PGR). No Rio Grande do Norte, 
as estimativas iniciais dão conta de um aumento de R$ 25,8 milhões 
por ano. O reajuste aprovado no Senado provoca o chamado “efeito-
cascata”, que se dá quando o teto no funcionalismo público federal do 
Poder Judiciário é elevado – como foi desta vez, saindo de R$ 33,7 mil 
para R$ 39,2 mil. Isso porque o mesmo procedimento vai acontecer 
em outros órgãos federais, como Ministério Público Federal, e nas 
esferas estaduais, envolvendo desembargadores, procuradores, juízes, 
promotores e defensores públicos, entre outros. Para ser concretizado, o 
aumento precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer.

>> Impacto. Quem trabalha nos 
tribunais de justiça dos 26 Estados 
terá um aumento imediato. Os 
desembargadores, por exemplo, 
têm salários equivalentes a 90% 
da remuneração de um ministro do 
STF. No caso do Ministério Público 
Estadual e do Tribunal de Contas do 
Estado, projetos de lei precisam ser 
enviados para serem aprovados na 
Assembleia Legislativa.

>> Por tabela. Caso o aumento 
seja sancionado pelo presidente 
Michel Temer, logo de imediato 
– no Rio Grande do Norte – os 
desembargadores, cujos salários 
eram de R$ 30,4 mil, passarão a 
receber R$ 35,4 mil. O Tribunal 
de Justiça do Estado tem 247 
servidores, que, juntos, passariam 
a gerar uma despesa de R$ 97,5 
milhões. No Ministério Público 
Estadual, cujos gastos com salários 
estão com previsão para R$ 69,8 
milhões a 211 funcionários, o valor 
passará para R$ 81,2 milhões, ou 
seja, R$ 11,4 milhões a mais.

>> Representantes. O aumento 
de 16% no salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, 
autorizado na quarta-feira no 
Senado, contou com os votos 
favoráveis dos senadores potiguares 
Garibaldi Alves Filho (MDB) e José 
Agripino Maia (DEM). A outra 
representante do Estado, Fátima 
Bezerra (PT), votou contra a medida.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Anti-corrupção e anti-
crime organizado são 

as duas prioridades 
da próxima gestão”

Sérgio Moro, futuro ministro
da Justiça e Segurança Pública no 

governo  Jair Bolsonaro

>> Visita. O deputado federal 
eleito Benes Leocádio (PTC) 
esteve em Brasília esta semana. 
Acompanhado da deputada 
federal e senadora eleita 
Zenaide Maia (PHS), Benes 
acompanhou a votação, na 
Câmara, da medida provisória 
que concedia vantagens para 
o setor automotivo. “A pauta 
municipalista sempre esteve 
presente em nossa agenda. 
Como deputado federal, vou 
continuar lutando em defesa 
dos municípios e cidadãos”, 
escreveu, nas redes sociais.

>> Mexe daqui, mexe dali. O 
prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), anunciou mais mudanças 
no secretariado. Depois de 
Ilzamar Pereira da Silva deixar a 
Assistência Social e Marília Dias 
ser exonerada do cargo de adjunta 
do Turismo, o próximo alvo será 
Kléber Fernandes, secretário de 
Governo (Casa Civil). Ele dará 
lugar a Paulo César Medeiros, que 
já ocupou a função nas gestões de 
Carlos Eduardo Alves e Wilma de 
Faria.

>> Retorno. Com a saída do 
Executivo, Kléber Fernandes 
deverá voltar ao exercício do 
mandato de vereador na Câmara 
de Natal. Suplente que está no 
mandato desde maio, quando 
Kléber Fernandes pediu licença, 
Dagô do Forró (DEM) deixará 
o legislativo para o retorno do 
vereador titular.

>> Cara a cara. Governadora 
eleita no Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra deve ter na próxima 
quarta-feira, em Brasília, o primeiro 
encontro ofi cial com Jair Bolsonaro 
(PSL). O presidente eleito convidou 
todos os 27 governadores eleitos ou 
reeleitos do País para uma reunião 
sobre as prioridades dos estados, 
sobretudo na área econômica. O 
futuro ministro da Economia, Paulo 
Guedes, também estará presente no 
encontro com os futuros gestores.
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Todas as informações contidas nos 
artigos publicados nesta edição são de inteira 
responsabilidade dos autores, não traduzindo, 
portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e refl exão 
sobre problemas dos mais variados segmentos 
da sociedade.

>> Discrição. Algo que a equipe de 
transição indicada pela governadora 
eleita, Fátima Bezerra (PT), quer 
evitar é, ao fazer comentários sobre 
a situação do Estado, se intrometer 
demais nas questões que ainda 
competem à atual gestão. Na 
avaliação do grupo, que mantém 
discrição, até 31 de dezembro, cabe 
ao governo Robinson Faria anunciar 
eventuais medidas ou fazer ajustes 
para, por exemplo, pagar salários dos 
servidores e o décimo-terceiro que 
está em atraso.

>> Alternativa. Entre os pontos que 
devem ser levantados no encontro, 
está um programa de desestatização 
defendido pelo governador eleito de 
São Paulo, João Doria (PSDB). O 
tucano defende um pacto federativo 
que envolva projetos de concessões, 
parcerias público-privadas e 
privatizações.

>> Ronda. Cotado para assumir 
a Secretaria de Saúde a partir de 
2019, Cipriano Maia – que integra a 
comissão de transição do atual para 
o próximo governo –  fará visitas, nos 
próximos dias, a hospitais regionais 
no interior do Estado. O professor de 
Saúde Coletiva da UFRN quer ver de 
perto a situação das unidades.

>> Circulando. Os novatos 
Girão Monteiro (PSL) e Natália 
Bonavides (PT) estão conhecendo as 
dependências da Câmara Federal. 
Nesta semana, o general da reserva 
do Exército participou em Brasília de 
reuniões com o setor sucroalcooleiro 
do Rio Grande do Norte. A vereadora 
de Natal, por sua vez, dialogou com a 
futura bancada petista na Câmara.

>> Puxão de orelha. A deputada 
Márcia Maia (PSDB) cobrou nesta 
quinta-feira dos poderes do Rio 
Grande do Norte compreensão 
para com o momento de crise. “Com 
a colaboração de todos, podemos 
reduzir as despesas para que 
tenhamos condições de retomar 
o equilíbrio fi scal e fi nanceiro e 
a capacidade de investimento 
do Estado”, disse a tucana, em 
pronunciamento na Assembleia.
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PREFEITURA

Álvaro Dias anuncia alteração na 
chefi a da Secretaria de Governo

José Aldenir / Agora RN

 O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), vai convidar o administra-
dor Paulo César Medeiros, ex-secre-
tário estadual de Administração na 
gestão Wilma de Faria (entre 2002 e 
2010) e que também atuou no atual 
Governo do Rio de Janeiro, para as-
sumir a Secretaria de Governo.  

Com a chegada do novo nome, 
o atual responsável pela chefi a de 
gabinete da Prefeitura, Kleber Fer-
nandes (PDT), deverá voltar a assu-
mir a vaga de vereador na Câmara 
Municipal. A exoneração do atual 
titular do Gabinete Civil  não tinha 
sido publicada até o fechamento da 
edição. “Ele [Kleber] tem sido muito 
consumido pelo cargo”, explicou Ál-
varo Dias, em entrevista para o pro-
grama Jornal das 6, da 96 FM. 

Segundo Álvaro Dias, a mudan-

ça não tem qualquer relação com um 
suposto rompimento com o ex-pre-
feito Carlos Eduardo Alves (PDT), 

de quem ele herdou o cargo em 
maio passado, para que o pedetista 
concorresse ao Governo do Estado. 
“Não houve rompimento político. O 
compromisso que eu tinha com ele 
[o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves] 
era de manter o secretariado até a 
eleição. Eu quero iniciar um gover-
no com a minha marca”, afi rmou o 
prefeito.

Ainda de acordo com o atual pre-
feito, ele e Carlos Eduardo Alves irão 
se encontrar nos próximos dias para 
uma conversa. O encontro será feito 
para que o ex-prefeito aponte “priori-
dades” dentro do atual secretariado. 
“Eu vou analisar as sugestões dadas 
por ele. A minha responsabilidade é 
fazer uma boa gestão. Quero corres-
ponder aos anseios e expectativas da 
população de Natal”, conclui. 

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (MDB)

Equipe de transição recebe dados 
sobre o governo Robinson Faria

MUDANÇA

José Aldenir / Agora RN

Grupo responsável pela mudança governamental está alojado em três salas 
da Escola do Governo e já estuda as atuais condições financeiras do Estado 

A comissão de transição indica-
da pela governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), começou nesta quinta-feira, 8, 
a analisar os primeiros documen-
tação e informações fornecidos pelo 
governo Robinson Faria (PSD).

A expectativa da comissão é ter, 
já nos próximos dias, um panora-
ma real das condições fi nanceiras 
da gestão atual. O grupo trabalha 
em três salas da Escola do Governo 
– com mesa de reuniões e computa-
dores. “Nós já realizamos os pedidos 
de documentos para analisar a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
a Lei Orçamentária Anual (LOA), 
extratos fi nanceiros, bem como os 
restos a pagar”, diz Antenor Rober-
to, que será o vice-governador do 
Estado, mas que também atua como 
um dos coordenadores da mudança 
governamental.

Para facilitar a comunicação dos 
integrantes do processo de transição 
com o atual governo, todos os mem-
bros da equipe foram capacitados 
para utilizar o Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), que é um 

software de compartilhamento de 
dados públicos. O mecanismo está 
interligado com toda estrutura go-
vernamental.

Desde a última quarta-feira, 7, 
com a abertura ofi cial dos trabalhos 
da transição, as atividades começam 
a partir das 9h. Os trabalhos do 
grupo estão divididos em três áreas: 
gestão fi scal e orçamento; planeja-
mento e desenvolvimento; e serviços 

públicos essenciais. 
O economista Aldemir Freire, 

funcionário de carreira do IBGE, 
é o coordenador da equipe de or-
çamentos e fi nanças; o também 
economista Jean-Paul Prates (PT), 
que irá assumir a vaga deixada por 
Fátima Bezerra no Senado, coorde-
na planejamento e desenvolvimento; 
e Antenor Roberto fi cou com a parte 
de políticas públicas. 

Equipe de políticas públicas da transição se reúnem na Escola do Governo

ESPECULAÇÃO

Styvenson nega
troca partidária, e
PSL rechaça convite

O senador eleito Styvenson 
Valentim (Rede) negou estar de 
mudança partidária para 2019. 
Havia especulações sobre um 
convite feito pelo PSL, do presidente 
eleito Jair Bolsonaro, mas a 
informação foi negada pela direção 
da legenda no Rio Grande do Norte.

Styvenson Valentim foi eleito 
em 7 de outubro com 697.795 
votos. No entanto, como a Rede 
não atingiu as cláusulas de barreiras 
nas últimas eleições, o partido fi cará 
sem tempo de propaganda gratuita 
e a verba do fundo partidário, 
perdendo representatividade.

Segundo o presidente do 
PSL no Rio Grande do Norte, o 
brigadeiro da Aeronáutica Carlos 
Eduardo Almeida, não houve 
qualquer contato entre o partido e 
Stytenson. “Não foi feito nenhum 
contato. O PSL não está atrás de 
Styvenson Valetim”, fi naliza. 

José Aldenir / Agora RN

Styvenson é fi liado à Rede

SEGUNDOS
EM QUINZE

TSE cassa prefeito e vice 
de Alto do Rodrigues
A presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Rosa Weber, cassou os 
mandatos do prefeito de Antônio 
Rodrigues, Abelardo Rodrigues 
Filho (DEM) e da vice, Emília 
Patrícia Batista de Sousa (MDB), 
com base na lei da Ficha Limpa. A 
magistrada entendeu que em 2016, 
ano da eleição municipal, Abelardo 
Rodrigues e Emília não poderiam 
ser candidatos por causa de uma 
condenação de 2008. Em 2016, a 
candidatura fi cou sub judice, isto é, 
aguardando decisão da Justiça.

Agência Brasil
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FESTA DA 
BRICOLAGEM

Os melhores
preços do ano.
Venha aproveitar.

Até 20/11
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www.leroymerlin.com.br

 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

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 09/11 até 20/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.
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R$ 469,90 
 cada  

CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADACHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA
Mod. Básica, 50cmx52cmx201cm, 
em concreto refratário. Ideal para
Mod. Básica, 50cmx52cmx201cm, 
em concreto refratário. Ideal para
Mod. Básica, 50cmx52cmx201cm, 

3 espetos. Atacadão Lazer.
em concreto refratário. Ideal para
3 espetos. Atacadão Lazer.
em concreto refratário. Ideal para

CÓDIGO: 89416173

R$ 99,90 
 cada

ARARA COM SAPATEIRA
Mod. Basic, 170cmx80cmx43cm.
CÓDIGO: 89590081

R$ 149,90 
 cada  

FURADEIRA DE IMPACTO 3/8” 500W
Mod. PC500ID, 220V. Dexter.
Garantia de 2 anos.
CÓDIGO: 89647950

R$ 39,90 
 cada

CONDUITE CORRUGADO
Diâmetro de 3/4”, rolo com 
50 metros, na cor cinza. Tuboline.
CÓDIGO: 87686585

R$ 14,90 
 m2  

REVESTIMENTO CLÁSSICO 30X60REVESTIMENTO CLÁSSICO 30X60
Classe A, uso interno, 
borda arredondada. Pointer.
Caixa com 2,37m2Caixa com 2,37m2Caixa com 2,37m
CÓDIGO: 89370106

R$ 154,90 
 cada  

VASO SANITÁRIO COMVASO SANITÁRIO COM
CAIXA ACOPLADA 3 E 6 LITROS
Mod. Eco Plus, na cor branca, 
saída vertical. Celite. 
Mod. Eco Plus, na cor branca, 
saída vertical. Celite. 
Mod. Eco Plus, na cor branca, 

Assento e demais acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89792171-89792185

R$ 34,90 
 cada  

CAIXA ORGANIZADORA
Mod. Flex, 48,7cmx33cmx27,6cm, em plástico, 
29 litros, diversas cores. Sanremo.29 litros, diversas cores. Sanremo.
Mod. Flex, 48,7cmx33cmx27,6cm, em plástico, 
29 litros, diversas cores. Sanremo.
Mod. Flex, 48,7cmx33cmx27,6cm, em plástico, 

A partir de 3 unidades   R$ 29,90 cada29,90 cada29,9029,90 cada29,90
Acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89611235-89611123-89611144

R$ 19,90 
 cada

CAPACHO LIGHT
40cmx60cm, diversos modelos, 
em PVC, diversas cores. Kapazi.
40cmx60cm, diversos modelos, 
em PVC, diversas cores. Kapazi.
40cmx60cm, diversos modelos, 

CÓDIGO: 89572896-89572875-
89572945

R$ 19,90 
 cada

QUADRO DECORATIVO
Mod. Porta Rolhas, 
17cmx27cm. Kapos.
CÓDIGO: 89573771

R$ 49,90 
 cada

MASSA CORRIDA
27kg, PVA, indicada 
para interiores. Coral.
27kg, PVA, indicada 
para interiores. Coral.
27kg, PVA, indicada 

CÓDIGO: 89218752



6 BRASIL SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 09.11.2018

A Escola sem Partido é um movi-
mento surgido em 2004, organizado 
a partir da concepção de que se faz 
necessário combater e denunciar edu-
cadores e gestores, que pretensamente 
façam da escola um espaço de proseli-
tismo político e ideológico ou um lugar 
de instrumentalização do pensamento 

de alunos cooptados pelas ideias dis-
seminadas em sala de aula. Replicam o 
modelo no Brasil a partir das posições 
da ONG No Indoctrination e do Students 
for Academic Freedom Information Cen-
ter dos E.U.A. Percebemos, assim, sua 
faceta internacional.Trata-se de uma 
clara intervenção nos conteúdos curri-

Movimento Escola sem partido: 
um partido fanático na Escola

culares das escolas e de um dispositivo 
de vigilância cognitiva e a quebra do 
princípio da autonomia de cátedra dos 
educadores. A escola passa a ser uma 
“Fábrica de ordem” (Bauman) na qual 
serão gerados educadores obedientes 
e aplicadores de doutrinas. E os alunos 
serão fi scais de suas condutas e meros 
receptores de informações. Será a ma-
terialização de tribunais de exceção (de 
pais e alunos) contra professores no Mi-
nistério Público. Assistiremos, portanto, 
a uma subordinação da escola à justiça 
e a uma ideologização dos conteúdos de 
ensino. Desde Rousseau e Montaigne, 
o papel da educação deve ser voltado 
para a formação da “condição humana”, 
que contemple temáticas universais e 
forme Emílios de “cabeças bem feitas.” 
Ter a cabeça bem feita é transformar 
uma informação em conhecimento atra-
vés da seleção, da análise refl exiva e 

objetiva, de contextualizar e relacionar 
tais informações a partir do exercício es-
peculativo e experimental. A Filosofi a e a 
Ciência operam desta forma.  A Escola 
é o lugar de narrativas que possibilitem 
ao sujeito estabelecer religações entre 
ideias, fatos e coisas. Evidentemente 
que a democracia cognitiva e pluralida-
de das teorias devem ser observadas. 
Por exemplo: quando um educador falar 
sobre o capitalismo, deverá falar da in-
terpretação de Marx (ou mesmo sobre 
as de Max Weber, de Émile Durkheim e 
de Gabriel Tarde), mas também de um 
pensador liberal como John Stuart Mill. 
É falacioso, portanto, o argumento de 
que os educadores são doutrinadores 
de estudantes indefesos. Ao contrário, 
educadores fazem parte das chamadas 
autoridades tradicionais da sociedade 
(padre, pais, pastores e etc.) e devem 
ser referências para os educandos. 

alexgalenno@gmail.com

ALEX GALENOALEX 

Espiões cubanos terão de 
abandonar o Brasil

Logo após a posse do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro, o 
governo terá de enfrentar um problema simbólico: a retirada 
imediata, talvez mediante expulsão, de centenas de espiões 

cubanos, em sua maioria, e também venezuelanos instalados 
no Brasil durante os governos Lula e Dilma. A maior parte dos 
“agentes de inteligência” de Cuba chegou ao Brasil em meio aos 
dez mil cubanos do programa “Mais Médicos”. A ditadura usa seus 
médicos e também os agentes como mercadorias. 

>> Monitoramento
Arapongas cubanos vigiam os 
compatriotas do “Mais Médicos” 
e ao mesmo tempo monitoram as 
autoridades brasileiras dos três 
poderes.

>> Soberania no lixo
Admiradora da efi ciência dos espiões 
cubanos, Dilma propôs “acordo de 
cooperação” com a ditadura na área 
de “inteligência”, mas recuou.

>> Assunto inadiável
O general Augusto Heleno, a quem 
a Agência Brasileira de Inteligência 
ficará subordinada, admitiu ter tomado 
conhecimento informal do tema.

>> Padrão ditadura
A segurança pessoal do ditador 
Nicolás Maduro e o serviço secreto 
da Venezuela estão a cargo de 
cubanos, considerados muito 
violentos.

>> O primeiro a chegar
Prefeito de Colina (SP) nos anos 60, 
João Paro era sempre o primeiro a 
chegar a qualquer evento. Até nos 
enterros. A oposição tentava sempre 
se antecipar, mas conseguia. Até que 
um dia morreu um habitante muito 
querido na cidade. Os oposicionistas 
correram para lá e, ao chegarem, 
não acreditaram. João Paro não 
estava lá. Até que veio a surpresa: abriu-se a porta do quarto do morto. Três 
homens terminavam de vestir o corpo. Dois eram da funerária. O terceiro era 
João Paro.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ “Não é o 

momento”

Jair Bolsonaro nega planos de 
dar seguimento ao aumento de 

16% do Judiciário

No lugar certo
Com corajosa atuação em defesa 
do agronegócio, único setor que 
só dá boas notícias ao Brasil, 
a deputada Tereza Cristina 
será a 122ª pessoa a assumir o 
Ministério da Agricultura, e a 
segunda mulher.

>> Suspeitíssimo
A Caixa suspendeu uma 
licitação de R$120 milhões para 
contratar três agências de “live 
marketing”. Órgãos controlado-
res questionaram as suspeitas 
de direcionamento reveladas no 
site Diário do Poder. 

>> Tricô gaúcho
Gaúchos e colorados fanáticos, o 
atual ministro de Governo, Car-
los Marun, e o futuro ministro 
da Casa Civil, Onix Lorenzoni, 
tricotaram sem parar durante a 
coletiva dos presidente Temer e 
Bolsonaro. 

>> No DF, Ibaneis mantém 
adversário no cargo 
Atitude incomum em política foi 
adotada nesta quarta-feira (7) pelo 
governador do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha (MDB): ele convidou 
a permanecer no cargo um dos 
mais importantes integrantes do 
governo atual, de Rodrigo Rollem-
berg (PSB), que o atacou pessoal-
mente, durante a campanha. Sem 
demonstrar rancor, convidou Júlio 
Cesar Reis, a continuar presidindo 
a agência de desenvolvimento 
Terracap. 

>> Escolha feliz
Executivo arrojado e funcionário de 
carreira do órgão, Júlio Cesar Reis 
sempre foi considerado uma escolha 
feliz do atual governador do DF.

>> F1 em Brasília
O presidente da Terracap defi niu 
prioridades com Ibaneis, incluindo 
fechar parcerias no autódromo pa-
ra sediar a Fórmula 1 em Brasília.

>> Mané será privado
Outras parcerias com o setor priva-
do devem avançar, em Brasília. A 
gestão do Estádio Nacional Mané 
Garrincha será logo privatizada.

>> TCU na OAB
O Tribunal de Contas da União 
(TCU) decidiu submeter as 
contas da OAB à fi scalização, como 
esta coluna antecipou ontem. A 
entidade, que não recebe recursos 
públicos, não vai se conformar com 
a decisão.

>> Molecagem contra o País
A decisão de senadores enrolados 
na Justiça de aprovar o aumento 
bilionário do Judiciário foi uma 
molecagem contra as contas 
públicas: o País quebrado gastará 
até R$6,5 bilhões com isso só no 
primeiro ano.

HUMBERTO

M
arcos Corrêa/PR



7CIDADESEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br09.11.2018

HOMICÍDIO CULPOSO

Motorista do alternativo que atropelou 
e matou blogueiro vai ser indiciado

Facebook / Reprodução

O motorista do transporte alter-
nativo que, na noite de quarta-feira, 
atropelou e matou o blogueiro Ro-
drigo Wagner, de 24 anos, será indi-
ciado por homicídio culposo, quando 
não há a intenção de matar, infor-
mou o delegado Natanion de Frei-
tas, da Delegacia de Polícia Civil da 
Grande Natal. O nome do suspeito 
não foi divulgado.

O corpo de Rodrigo Wagner, que 
trabalhava também como cobrador 
do transporte alternativo, foi libera-
do pelo Instituto Técnico e Científi co 
de Perícia (Itep) nesta quinta-feira. 
O sepultamento acontece nesta 
sexta-feira, às 10h da manhã, no ce-
mitério de Santo Antônio dos Barrei-
ros, em São Gonçalo do Amarante.

Segundo a Polícia Civil, o trans-
porte que fazia a linha Nova Parna-

mirim/Centro trafegava pela aveni-
da Salgado Filho, nas imediações do 
Portugal Center, quando o acidente 

aconteceu. Testemunhas relataram, 
e o sistema de monitoramento do 
veículo confi rmou, que o motorista 
abriu a porta para um passagei-
ro quando Rodrigo, que estava no 
batente, escorregou e bateu com a 
cabeça em uma mureta de concreto. 
Depois do choque, o blogueiro foi 
atropelado pelo próprio alternativo.

Editor do “Blog do Buiu”, Rodri-
go trabalhava havia dois dias como 
cobrador de transporte alternativo 
para complementar a renda. Após a 
morte de Rodrigo Wagner, colabora-
dores do blog escreveram uma nota 
na qual lamentam a perda. 

Em homenagem ao colega mor-
to, veículos que operam no sistema 
de transporte alternativo circularam 
com uma faixa preta durante esta 
quinta-feira. 

Rodrigo Wagner morreu com 24 anos

Prefeitura agiliza obras na orla 
urbana para a chegada do verão

MELHORIAS

José Aldenir / Agora RN

Em Ponta Negra e praias da zona Leste, a Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur) vai realizar fiscalizações para impedir ambulantes

A Prefeitura do Natal corre con-
tra o tempo para recuperar a orla 
urbana, antes da abertura ofi cial do 
verão. Entre os meses de dezembro 
e fevereiro, os trabalhos serão inten-
sifi cados na Operação Verão, uma 
ação que conta com a participação de 
vários órgãos municipais.

Em Ponta Negra e praias da 
zona Leste, a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur) reali-
zará fi scalizações para impedir o uso 
do espaço público por vendedores 
ambulantes. Na próxima semana, a 
Semsur concluirá a reforma dos seis 
conjuntos de banheiros, que serão 
à empresa Montecom Segurança e 
Serviços Eireli, ganhadora da licita-
ção para administrar por 12 meses 
os equipamentos na orla urbana.

A Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov), 
por sua vez, fi nalizou a recuperação 
do calçadão de Ponta Negra e aguar-
da o desfecho do processo licitatório 
para prolongar em dois quilômetros 
o enrocamento da praia – obra que 
terá investimento total em torno de 
R$ 14 milhões.

Depois disso, a Semov iniciará 
as obras de adequação de drenagem 
que deverão evitar a erosão na orla. 
“Creio que até o dia 15 de dezembro a 
licitação é fi nalizada, e as obras, ini-
ciadas”, diz o secretário Tomaz Neto.

Já na zona Leste, a Semov espe-
ra retomar a obra de enrocamento 
da orla, que começa na praia dos Ar-
tistas e termina na praia do Forte. 
O investimento é de R$ 6 milhões e 

800 mil. Após essa etapa, uma par-
te do calçadão será restaurada. Os 
seis conjuntos de banheiros também 
deverão ser entregues à iniciativa 
privada na primeira quinzena de 
dezembro.

Outro ponto forte da Operação 
Verão será a limpeza na orla. Equi-
pes de garis da Urbana intensifi ca-
rão os trabalhos de varrição e remo-
ção de lixo. 

Entre os serviços, estão reforma de banheiros, limpeza e recuperação de calçadão

PARNAMIRIM

Avenida Tenente 
Medeiros passa
por reformulação

A Prefeitura Municipal de 
Parnamirim está realizando diversas 
intervenções nas vias públicas da 
cidade. A promessa do Executivo é 
melhorar a mobilidade, dar impulso 
econômico aos bairros tradicionais, 
modifi car a paisagem do município 
e torná-lo mais moderno.

No Centro, na avenida Tenente 
Medeiros, a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) realiza 
uma obra de mobilidade urbana que 
dará fl uidez ao trânsito e otimizará 
a paisagem da entrada da cidade. A 
obra consiste na remoção da Praça 
Vermelha para a implantação de 
uma rotatória.

Os quiosques existentes 
naquele trecho serão remanejados 
para a Praça de Deus, sem 
prejuízos aos comerciantes. Assim 
como o ponto de moto-táxi, que será 
reconduzido a um novo espaço, nas 
proximidades da praça. 

Ana Amaral / Prefeitura de Parnamirim

Praça Vermelha é reestruturada

SEGUNDOS
EM QUINZE

Estrada de Pipa tem 
reforma 70% concluída
O governador Robinson Faria 
inspecionou as obras de 
reconstrução da rodovia RN 003, 
que liga a cidade de Goianinha a 
Tibau do Sul, município onde está 
localizada a praia de Pipa, maior 
atrativo turístico do litoral sul do Rio 
Grande do Norte. O cronograma da 
obra registra a execução de 70% 
dos serviços nos 26 quilômetros de 
extensão da estrada. O investimento 
é de R$ 6,7 milhões, e a previsão é 
de conclusão no fi nal de dezembro 
próximo.

Rayane Mainara / Governo do RN
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Arena das Dunas recebe a partir de hoje
um time de craques do empreendedorismo 

3º FÓRUM DE NEGÓCIOS 

O mais relevante 
evento para 
empreendedores 
do RN, Fórum de 
Negócios começa 
nesta sexta-feira

Mudar para melhor o desempe-
nho e os resultados de um negócio e 
transformar fracassos em sucessos e 
círculos viciosos em virtuosos às vezes 
é questão de uma forcinha. Uma infl u-
ência positiva motivada por um banho 
de informação nova e inspiração de 
gente que precisou percorrer o mesmo 
caminho cheio de pedras e obstáculos 
para vencer pode ajudar.

Este mercado motivacional de 
palestras, que atrai milhares de pes-
soas no Brasil, é o que um timaço de 
palestrantes começa a fazer em Natal 
nesta sexta, 9, e sábado, 10, na Arena 
das Dunas, na 3ª edição do Fórum de 
Negócios. E, apesar de os ingressos 
estarem quase totalmente vendidos, 
ainda dá tempo de pegar um lugar. 

“Foram meses de planejamento e 
trabalho duro para realizar mais essa 
edição do Fórum”, diz seu idealizador, 
o jornalista Jean Valério, cujo foco é o 
empreendedor que já está na estrada, 
embora nada impeça um iniciante de 
participar. 

De maneira geral, as palestras 
girarão em torno de temas como ges-
tão, produtividade, foco em resultado, 
marketing digital, vendas, alta perfor-
mance, inovação, realidade virtual e 
aumentada, tecnologia, criatividade e 
empreendedorismo. 

“Cada palestrante foi escolhido 
a dedo entre o que há de melhor no 
universo do empreendedorismo brasi-
leiro”, diz Valério, ele mesmo um em-
preendedor multimídia. 

E atrações não faltam.
Um momento de grande interesse 

do público será o “Go Unicórnio”, vol-
tado a destacar projetos de empreen-
dedores presentes.

 “Trata-se de um concurso voltado 
para quem já desenvolve um negócio 
consistente, em andamento e com de-
monstrativo de resultados”, explica 
Valério.

Os participantes do concurso rece-
berão um certifi cado de participação, 
um troféu e um vale-presente, que 
pode ser um brinde, além de prêmios 
como um investimento na empresa (a 
critério dos avaliadores), tipo uma con-
sultoria de marketing e jurídica por 
três meses para dar uma força para o 
seu negócio.

Estes são os feras que estarão no Fórum de Negócios
Caíto Maia, do Shark Tank 

Brasil, fundador da Chilli Beans, 
maior marca de óculos e acessórios 
da América Latina; Sandro Ma-
galdi, do Meu Sucesso.Com, consi-
derado um dos maiores experts em 
Gestão Estratégica de Vendas do 
país e autor do livro “Vendas 3.0: 
Reposicionando o vendedor, a equi-
pe de vendas e toda a organização”; 
Martha Gabriel, considerada um 
dos principais pensadores digitais 
no Brasil, autora de 5 livros, entre 
eles o best seller “Marketing na Era 

Digital”; João Kepler, reconhe-
cido como um dos conferencistas 
mais sintonizados com Inovação 
e Convergência Digital do Brasil; 
Fábio Silva, empreendedor social, 
idealizador do movimento Novo 
Jeito, da plataforma Transforma-
Recife, Porto Social, 1º incubadora 
de ONGs do Brasil; Fred Alecrim, 
escritor, consultor e palestrante, 
apaixonado por varejo e inovação; 
Thatiane Deandhela, consultora 
de carreira, empresária, escritora, 
professora, palestrante, executiva 

multidisciplinar e trainer sênior; 
Silvia Patriani, especialista em 
formação de palestrantes e possui 
notável destaque no mercado em 
virtude da sua expertise conquista-
da ao longo dos 18 anos; Marcos 
Scaldelai, executivo responsável 
por transformação na comunicação 
da Bombril e no reposicionamento 
estratégico de marketing da marca; 
Rick Chester, o vendedor ambu-
lante que chegou a palestrante em 
Harvard ensinando a vender de 
tudo; Fernando Godoy, pales-

trante focado em alta performance 
através de método que prepara o 
corpo, a mente e o corpo; Dirceu 
Simabucuru, publicitário e espe-
cialista em Marketing, há 25 anos 
atua na área de comunicação; Luiz 
Guimarães, multiempreendedor, 
estudioso de inovação e tendências 
de mercado com 25 anos de experi-
ência; Ben Zruel, palestrante nas 
áreas de administração e liberdade 
fi nanceira; Ricardo Karpat, dire-
tor da Gábor RH e colunista do site 
Catho.

ESTRUTURA DE PRIMEIRA

O evento vai se concentrar 
no setor Oeste da Arena 
das Dunas, envolvendo 
a arquibancada, área de 
hospitalidade, lounge e 
camarotes. Um grande 
palco à beira do campo, com 
frente para a arquibancada 
foi montado. A área de 
hospitalidade será utilizada 
para relacionamentos, ações 
e ativações de marcas, 
através de workshops, 
feiras de oportunidades e 
gastronômica, coffe station e 
happy hour. 

Canindé Soares
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sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn

(84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Setor jurídico convoca 
médicos aposentados

Os médicos aposentados nos 
últimos cinco anos (a partir de 
novembro de 2013) devem 
procurar o setor jurídico do 
Sinmed RN para receberem 
orientações quanto a alguns 
direitos que podem ser ganhos 
através de ações.
Caso o médico não tenha 
recebido Licença prêmio durante 
a atividade profissional, ele tem 
direito a receber após a 
aposentadoria; férias pendentes; 
indenização após prazo regular 
da solicitação administrativa 
para aposentadoria; ou abono 
permanência, são alguns dos 
casos em que o médico pode 
entrar com uma ação.

JURÍDICO
Para tirar dúvidas ou dar entrada 
na ação, o médico pode agendar 
atendimento na quarta-feira a 
tarde, das 14h às 18h, ou ligar no 
mesmo dia e horário para o 3222-
0028 e falar com o setor jurídico 
do sindicato.

www.sinmedrn.org.br

Assembleia com médicos 
do Estado, Natal e 
Parnamirim

Os médicos do Estado são 
convocados para participar de 
assembleia da categoria no 
próximo dia 13 de novembro, 
às 19h, para discutir atrasos 
de salários, 13º e paralisação 
de atendimento. Já os médicos 
do município de Natal se 
reúnem às 19h30 para tratar 
da pauta: atrasos de salários, 
Implantação do PCCV (Plano 
de Cargos Carreira e 
Vencimento) e Indicativo de 
Paralisação das atividades 
médicas. Na sequência, às 20h, 
é a vez dos médicos de 
Parnamirim deliberarem sobre 
a implementação do PCCS 
(Plano de Cargos Carreira e 
Salários) e Indicativo de 
Paralisação das atividades 
médicas. 

Dia: 13 de novembro
Médicos do Estado: 19h
Médicos de Natal: 19h30
Médicos de Parnamirim: 20h

____________

Por que ser associado? 

O associado tem direito a uma série de 

serviços que são oferecidos pelo Programa 

de Benefícios para o Médico - PROBEM, 

além do resultado das lutas salariais que 

ainda são extensivas a toda categoria.

O sindicato tem um envolvimento muito 

intenso com a sociedade pela sua luta em 

busca de uma saúde pública e privada de 

qualidade. Negocia constantemente com 

gestores públicos, planos de saúde e 

prestadores de serviços na área de saúde, 

buscando sempre a excelência e a 

preservação dos direitos dos pacientes.

Filie-se!

Azul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CNPJ: 08.358.046/0001-99

AVISO DE ALTERAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018

Retifi ca o edital de licitação -  TP Nº. 0002/2018 e mudança de data de abertura. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para ampliação do hospital do muni-

cípio de SEVERIANO MELO/RN. Convenio nº 851323/2017 – Município/Ministério da Saúde. ENTREGA DOS 
ENVELOPES – Fica retifi cado a data de entrega dos envelopes de 20/11/2018 para data  de 28/11/2018 às 08:30 
horas - tendo em vista o que dispõe o art. 21, paragrafo segundo, inciso III, da LEI Nº 8.666. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, Na Av: Benvenuto Holanda 209, centro – 
SEVERIANO MELO/RN ou através do email:licitacoespmsevmelo@gmail.com,  

SEVERIANO MELO/RN, 09 de novembro de 2018.

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
PESADA DE CAICÓ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE –SITRAPEC RN – 

CNPJ 13.675.682/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO- AVISO RESUMIDO

A comissão Eleitoral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria do Ramo da Construção 
Pesada de Caicó do Estado do Rio Grande do Norte faz saber que será realizada no dia 09 de dezembro de 2018, 
na sede da entidade, à Rua Major Lula, 129, Bairro Paraíba, Caicó/RN, ELEIÇÃO para renovação do mandato 
da Diretoria, Conselho Fiscal, e respectivos suplentes. O horário de votação será das 08h00min às 16h00min. A 
eleição terá como único local de votação a sede da entidade.  

Caicó/RN, 08 de novembro de 2018.

A Comissão Eleitoral.

SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 24.528.861/0001-05

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  -  EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente no uso de suas atribuições convoca todos os associados do SINDICATO DAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIDIBERN para a ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se na sede social à Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo, 819- Bairro 
Centro, Currais Novos/RN, CEP: 59.380-000, no dia 23 de novembro de 2018. Caso não seja obtido “quórum” 
em primeira convocação às 09:00h o pleito realizar-se-á em segunda convocação às 10:00h, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:   

1-Autorização para o sindicato fi liar-se a FENADIBE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DIS-
TRIBUIDORAS VINCULADAS AOS FABRICANTES DE CERVEJA, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL. 

2-Outros assuntos de interesse da categoria. 
Currais Novos, 09 de novembro de 2018.  
                                                              

 Vicente Vilani da Cunha Júnior
Presidente
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“ Nós somos 
muitos, não 

somos fracos, 
somos sozinhos 

nesta multidão”

(Nelson Motta)

>> Domingão na TV. Se 
liguem na bola rolando 
domingo na Europa e no 
Brasil. Grandes times em 
campo desde as primeiras 
horas da manhã, pelo meio 
da tarde e entrando pela 
noite: Manchester City x 
Manchester United, Milan 
x Juventus, Chelsea x 
Everton, Barcelona x Real 
Betis, Mônaco x PSG, 
Arsenal x Wolverhampton, 
Celta x Real Madrid, 
Liverpool x Fulham, 
Atlético MG x Palmeiras, 
Grêmio x Vasco.

Os Ringos e Djangos reais
Num tempo 

onde as guerras 
eram resolvi-
das no corpo a 
corpo, tinham 
papel essencial 
nos avanços 
táticos os fran-
co-atiradores, 
os famosos sni-
pers, que com 
seus tiros de 
precisão conseguiam mudar os ru-
mos das batalhas. Como eles estão 
em moda no Brasil, segue abaixo 
os maiores de todos os tempos. 

O fi nlandês Simo Häyhä era 
conhecido como “A morte branca”; 
ele abateu 505 soldados russos 
utilizando um fuzil M28 Pystykor-
va, que era uma variante do fuzil 
soviético Mosin Nagant. Com ape-
nas 1,52 metro, movia-se quase 
invisível e quando estava na caça 
de inimigos nunca utilizava a mi-
ra telescópica.

Adelbert Waldron é conside-
rado o recordista de mortes na 
Guerra do Vietnã, tendo abatido 
109 soldados vietnamitas. Perten-
cia à 9ª Divisão de Infantaria do 
Exército dos EUA. Seu compatrio-
ta Carlos Hathcock era chamado 
“Pluma branca” e matou 93 viet-
namitas com uma metralhadora 
Browning M2 50.

Um dos snipers mais letais da 
história foi o russo Mihail Ilych 
Surkov, integrante da 4ª Divi-
são de Rifl es durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando elimi-
nou nada menos que 702 soldados 
nazistas. A ucraniana Lyudmila 
Pavlichenko derrubou 309 ale-
mães e foi condecorada como he-
roína da União Soviética.

O canadense Francis Pe-
gahmagabow foi considerado o 
atirador mais efi ciente na Primei-
ra Guerra Mundial, tendo abatido 
378 inimigos em duas batalhas na 
Bélgica e na França. O americano 
Timothy Murphy mudou os ru-
mos da Guerra da Independência 
com tiros de 300 jardas, chamado 
então “Homem do Rifl e”.

Com apenas 25 anos, o russo 
Ivan Kulbertinov eliminou 487 
soldados alemães na Segunda 
Guerra, recebendo a Ordem da 
Bandeira Vermelha da Fama. O 

também russo 
Vassili Zaitsev 
matou 400 na-
zistas, recebeu 
a comenda Or-
dem de Lênin, 
virou herói na-
cional e ganhou 
até um fi lme so-
bre sua façanha.

O america-
no Chris Kyle 

foi essencial na Guerra do Iraque 
durante a gestão George W. Bush, 
eliminando 150 soldados iraquia-
nos além de um franco-atirador 
que abatia americanos. Ele foi 
motivo do fi lme “Sniper America-
no”, dirigido por Clint Eastwood 
em 2014. Morreu assassinado aos 
38 anos.

Ivan Sidorenko matou 500 
alemães entre 1941 e 1945, e 
repetia o lema “um disparo, um 
morto”. Foi motivo de excessiva 
propaganda do regime comunista 
russo. Mas o atirador mais con-
decorado no Exército Vermelho 
foi Vasilli Kvachantiradze, um 
fuzileiro que teria abatido 534 sol-
dados inimigos.

O americano Chuck Mawhin-
ney é um herói vivo que derrubou 
213 guerrilheiros vietnamitas 
quando servia nos Marines. O 
rifl e M40-A1 que ele usou está 
exposto no Museu Nacional do 
Corpo de Fuzileiros. Já o terroris-
ta Abu Yusef Al Turki foi o maior 
sniper da Al Qaeda, tendo abatido 
mais de uma centena.

Rob Furlong é o canadense 
que primeiro acertou um alvo a 
mais de 2km de distância, derru-
bando um miliciano talibã com 
um fuzil McMillan Tac-50. Esse 
recorde foi superado pelo sniper 
inglês Craig Harrison, que abateu 
dois guerrilheiros também talibãs 
na distância de 2,475km usando 
um rifl e L115A3.

A destreza dos atuais franco-
-atiradores, unida às novas tec-
nologias bélicas, permite disparos 
que podem acertar um alvo a mais 
de 3km de distância. No Brasil já 
existem militares devidamente 
treinados para efetuar tiros pre-
cisos em grandes distâncias; são 
eles que poderão abater trafi can-
tes nos morros do país.

>> Insensatez. O Tesouro 
Nacional colocando o RN como 
o estado mais ameaçado de 
insolvência; um procurador do 
estado afi rmando que é preciso 
13 mil demissões para equilibrar 
as fi nanças; o governador 
sempre lembrando da grave 
crise. E os gênios do marketing 
querendo torrar 30 milhões de 
reais.

>> Fim do cabidão. A grande 
mídia enche o peito pra lembrar 
que o Ministério do Trabalho foi 
criado há 82 anos por Getúlio 
Vargas. E daí? A vida humana 
também acaba depois dos 80. 
O MT era um grande cabide de 
emprego, um quarto de despejo 
de velhos pelegos e sindicalistas 
parasitas da esquerda.

>> Xô, mimimi. Bolsonaro 
nomeou na equipe de transição a 
economista Clarissa Costalonga, 
a engenheira ambiental Liane 
de Moura, a tenente-coronel 
Márcia Amarílio, e a tenente do 
Exército Sílvia Waiãpi. Além da 
futura ministra Tereza Cristina. 
Todas grandes mulheres e nem 
tanto feministas assim.

>> Aguinaldo Silva. “No dia 
06/11 fez 49 anos que amanheci 
preso numa cela na Ilha das 
Flores. Fiquei lá 70 dias, 40 dos 
quais incomunicável. Nunca 
pedi indenização ao Estado por 
isso, nem pretendo. Não é justo 
que o povo pague por minhas 
convicções políticas”. Parabéns 
ao grande novelista.

Clinton: pegue meu charuto. 
Trump: baixe esse microfone. 

Isso é História. 

(Joel Angelino Sobral)

A turma que não sai da casa 
dos pais dizendo que quer sair 

do país. 

(Letícia Machado)

Depois da caixa preta do 
BNDES, que tal abrir a caixa 

marrom da mídia? 

(Hélio Medeiros Borges)

PICARDIA NAS REDES

>> Clássicos online. Hoje no 
Bom Dia Cidade, na 94FM, eu e 
Jener Tinoco iremos conversar 
com o jovem executivo Wagner 
Wanderley, que comanda em 
Natal um projeto que repercute 
no país e nos EUA, o serviço de 
streaming OldFlix, que oferece 
milhares de fi lmes e seriados 
clássicos por assinatura.

>> Conferência. Wagner irá 
fazer uma palestra na 6ª edição 
da Conferência NextTV Séries 
Brasil 2018, que acontecerá nos 
dias 28 e 29 de novembro no 
World Trade Center, em São 
Paulo. A OldFlix, criada por seu 
pai, Manoel Ramalho, tem sido 
notícia em todo o Brasil e em 
universidades americanas.
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A três dias da segunda aplicação 
de provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), a dica para se 
preparar e garantir êxito nas ques-
tões de biologia é o estudo da ecologia. 

Segundo o professor de biologia 
do Lógico Curso Aliados, João Melo, 
este é o assunto mais recorrente. “Nos 
últimos exames, o assunto de maior 
recorrência foi ecologia. A temática 
sobre a fi siologia humana também 
voltou com alto índice de questões. 
Além disso, é comum questões que 
envolvem doenças endêmicas”, expli-

cou João. 
Além deste, a previsão é de que 

a prova apresente conteúdos mais 
específi cos. “Conhecimentos voltados 
para o metabolismo energético, nutri-

ção e biotecnologia, principalmente 
quando se fala em melhoramento ge-
nético e transgêneros, são esperados 
na prova”, declarou.  

A recomendação do professor é fo-

car na revisão por meio da resolução 
de exercícios. “É preciso a retomada 
de assuntos que se tem mais difi cul-
dade ou que foram estudados no iní-
cio do ano, sobretudo a diminuição da 
intensidade de estudo”, frisou. 

O professor de biologia do AMO 
Medicina Colégio e Curso, Paulo Ro-
berto Lima, mais conhecido nas es-
colas como Billy Paul Jones, destaca 
assuntos como citologia, composição 
química celular, fi siologia celular, 
genética, evolução, teorias e teorema 
como os mais importantes a serem 
estudados.

No que diz respeito às doenças, 
o docente destaca a dengue, zika e 
chikungunya. “Analisar também as 
doenças provocadas por vermes com 
enfoque nas larvas infectantes, sinto-
matologia, modo de contaminação e 
tratamento, pois podem cair na pro-
va”, enfatizou Paulo.  

A maratona de realização das 
provas do Enem exige do candidato 
concentração e raciocínio. O segundo 
dia do exame conta com 30 minutos 
a mais de tempo em relação à mes-
ma prova em anos anteriores. Ao to-
do, o candidato terá 5h para resolver 
as questões.

Para preparar-se bem fi sicamen-
te, a dica do educador físico do Over 
Colégio e Curso, Júnior Batista, é 
praticar exercícios físicos. “Durante 
a prática de exercícios, é liberado o 
hormônio endorfi na, responsável 
pelo prazer. Isso gera uma sensação 
de bem estar e felicidade e ajuda na 
concentração durante a prova”, ex-
plicou Júnior.

Ele indica alimentação sau-
dável, 8h de sono e exercícios que 
proporcionem prazer. “Isso diminui 
o nível de cortisol causado pelo es-
tresse. A dica é, principalmente, se 
divertir de maneira moderada para 
não gerar fadiga e mais estresse 
além do que já vem sofrendo com a 
preparação para a prova”, declarou. 

A psicóloga e psicopedagoga 
Ariane Bittencourt explica que es-

te é o momento para rever fatores 
psicológicos como ansiedade e es-
tresse, que podem ter atrapalhado 
o desempenho da primeira etapa. 

“Procure rever as estratégias 
que deram certo e aprenda com os 
erros. Desvie sua atenção das an-
gústias pelo desempenho, pois isso 
pode aumentar o nível de afl ição”, 
destacou Ariane. 

Ecologia é a aposta para a prova 
de biologia no Enem no domingo
Questões sobre
fisiologia humana
também terão boa 
presença na exame no 
últiumo dia de provas

Prática de exercícios físicos pode ser 
fundamental para encarar maratona

EBC / Reprodução

Professores sugerem que candidatos resolvam questões das provas passadas 

João Melo, professor de biologia Ariane Bittencourt, psicóloga 

ATENÇÃO ÀS DICAS:

1. Resolver questões de edições 

passadas;

2. Relembrar conceitos básicos;

3. Não intensifi car os estudos;

4. Retomar assuntos estudados no 

início do ano;

5. Praticar exercícios físicos;

6. Ter boa alimentação;
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Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, com 
escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, 
com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do 
instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes OTACIANO DE OLIVEIRA FILHO, 
CPF/MF sob nº 038.034.794-60, C.N.H nº 03709688284 – DETRAN/RN (onde consta a C.I 
RG nº 1664687 – SSP/RN), brasileiro, solteiro, maior, que declara não conviver em união 
estável nos termos da Lei Civil em vigor, empresário, residente e domiciliado na Avenida das 
Américas, 1342, Casa 32, em Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018, às 16:00 horas, à 
Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 687.308,36, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído de uma Unidade Residencial, nº 32, 
situada entre Rua Interna 04 e Avenida Projetada 01, lado ímpar, distando 198,61m² da Via 
Radial, que integrará o empreendimento denominado “Condomínio Green Club Residencial 
II”, situado entre às Avenidas Projetadas 01, 03 e 04, ainda sem numeração ofi cia, zona de 
expansão urbana de expansão urbana deste Município; medindo 354,84m² de superfície, de 
formato irregular, limitando-se: ao Norte, com a Avenida Projetada 01, com 12,00m; ao Sul, com 
Rua Interna 04, com 12,60m; ao Leste, com a Unidade 33, com 27,52m; e ao Oeste, com a 
Unidade 31, com 30,00m; com uma área real de 489,66m², sendo 354,84m² de área privativa e 
134,82m² de área comum, registrado no livro de nº 2, sob matrícula 38530 do 1º Ofício de Notas 
de Parnamirim/RN. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 
23 de novembro de 2018, no às 15:00 horas e mesmo local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 401.592,01. 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.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, com 
escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, 
com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do 
instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes FRANCISCO RICARDO AVELINO 
DANTAS, CPF/MF sob nº 131.203.444-00 e CI nº 000.276.508 SSP/RN, brasileiro, funcionário 
público, e sua esposa GRACIETE SILVA XAVIER DANTAS, CPF/MF sob nº 448.719.104-15 
e CI nº 000.523.783 SSP/RN, brasileira, do lar, casados sob regime de comunhão parcial de 
bens, residentes e domiciliados à Rua João Carlos de Souza, nº 68, Natal/RN, levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018 
às 16:30 horas, à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 377.688,78, o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído de um prédio residencial nº 68, 
situado à Rua João Carlos de Souza, lado par, distando 41,30m da esquina mais próxima, formada 
pela Rua Coronel Flamínio, no bairro de Santos Reis, zona leste, nesta Primeira Circunscrição 
do Registro Imobiliário, desta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
como o domínio útil do respectivo terreno, onde prédio encontra-se edifi cado, foreiro do Patrimônio 
Municipal de Natal, o qual mede 324,00m² de superfície, tendo os seguintes limites e dimensões: 
ao Norte, com à Rua João Carlos, com 8,00m; ao Sul, com imóvel do Srº Manoel Bulhões de 
Lima, com 8,00m; a Leste, com imóvel do Sr. Milton Moreira Dantas, com 40,50m; e, ao Oeste, 
com imóvel do Srº Raimundo da Silveira Pereira, com 40,50m, tudo de conformidade com a Carta 
de Aforamento nº 11.446, expedida pela Prefeitura Municipal de Natal em data de 04.05.1987, 
registrado no livro de nº 2, sob matrícula 31.888 do 3º Ofício de Notas de Natal/RN. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 23 de novembro de 2018, às 15:30 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 119.881,52. 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.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

J P DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

J P DA SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO, CNPJ: 26.638.243/0001-43 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) a Licença de Regularização de Operação para Posto Revendedor de com-
bustíveis Líquidos, localizado na Rodovia RN 160 Estrada para São Gonçalo, S/N Loteamento 
Sambura CEP: 59.290-000 no município de São Gonçalo do Amarante/RN.

WALDENICIO MATHIAS DA SILVA
Procurador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

OTAVIO CARLOS DANTAS FILHO - ME,    17.358.932/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para lava jato, localizado 
na  Av. Antônio Alves Pessoa, 1226, Centro, Brejinho/RN.

Otávio Carlos Dantas Filho
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Relene Maria Lima Pontes - ME, inscrito no CNPJ: 03.287.515/0001-02, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte- IDEMA a Licença de Operação, N° 2017-112007/tec/lo-0178, com prazo de validade até 
14/09/2024, para a atividade de Revenda varejista de combustíveis líquidos em favor do empre-
endimento localizado na Rua Monsenhor Walfredo Gurgel, 58, Centro, Marcelino Vieira / RN.

Relene Maria Lima Fontes
Diretora

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Renagia Costa Augustinho, inscrita no CNPJ: 26.186.435/0001-66, torna público que esta 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para a atividade de Comercio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em favor do empreendimento localizado na AV BR 101, 555, 
KM 67, Areia Branca, Canguaretama, RN.

Renagia Costa Augustinho
Proprietária 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte – SINMED/RN, 
no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca os Médicos 
ligados a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim, para Assembleia a ser realizada no dia 
13 de novembro de 2018 (terça-feira), às 20h, na Sede do SINMED, situada à Rua Apodi, 244, 
Cidade Alta, para deliberar as seguintes pautas: 

1) Implantação do PCCV (Plano de Cargos Carreira e Salário);
2) Indicativo de Paralisação das atividades médicas.

Natal/ RN, 09 de novembro de 2018.

Dr. Geraldo Ferreira Filho
Presidente

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N° 300728/81   

FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS 
CNPJ: 08.510.067.0001-88

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LÁZARO HENRIQUE FERNANDES - ME,   09.613.410/0001-82, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para industria de benefi -
ciamento de mármore e granito, localizada   R. Francisco David, 502, Boa Passagem, Caicó/RN.

Lázaro Henrique Fernandes
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LÁZARO HENRIQUE FERNANDES - ME,   09.613.410/0001-82, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para industria de benefi -
ciamento de mármore e granito, localizada   R. Francisco David, 502, Boa Passagem, Caicó/RN.

Lázaro Henrique Fernandes
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARCELO MEDEIROS JÚNIOR – ME,    08.242.166/0001-26, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para industria ceramica, localizada na Rodovia 
RN-003, Distrito de Lagoa do Poço, munícipio de Goianinha/RN    .

Marcelo Medeiros Júnior
Empreendedor

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

MM INCORPORADORA EIRELI - ME, CNPJ: 08.242.166/0001-26, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA, a Licença Prévia- L.P para um Loteamento, com 372lotes, Àrea 16,17ha, Localizado 
Margens RN 093, Umbuzeiro de Cima, Zona Expansão Urbana, Passa e Fica-RN.  .

MARIO VICTOR FREIRE MANSO
PROPRIETARIO
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A apresentadora Angélica de-
monstrou insatisfação diante de 
um boato que circulou nas redes 
sociais depois que o jornalista Leão 
Lobo foi entrevistado pelo youtuber 
Rafael Cortez. Léo declarou que a 

Angélica desmente caso com 
Zezé di Camargo no passado

POSICIONAMENTO

Mulher de Luciano Huck se pronunciou

Apresentador Léo Dias 
disse em entrevista 
que apresentadora teve 
romance com o cantor

apresentadora teve um relaciona-
mento com o cantor Zezé di Camar-
go em seu passado.

Foi por meio dos stories, ferra-
menta de vídeo do Instagram, que 
Angélica reagiu aos boatos. Com 
um fi ltro de corações e fl echas de 
cupido, a apresentadora disparou: 
“Incrível como as pessoas são irres-
ponsáveis”. “Se dizem jornalistas, 
mas acabam mandando algumas 
coisas que aí outros replicam, vira 
uma bola de neve”, afi rmou a mu-
lher de Luciano Huck. 

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

Você vai mostrar mais curiosidade e interesse 
no trabalho. No fi m do dia, pode ter algum 
aborrecimento ou preocupação com alguém que 
mora longe. Fase romântica e harmoniosa.

Confi e na sua criatividade e no seu poder de 
comunicação para convencer as pessoas e 
conseguir o que quer. Pode pintar uma paixão à 
primeira vista. Fase deliciosa na união, é só curtir.

Pode ajudar a alguém a fechar um negócio ou 
administrar o próprio dinheiro. Amigos podem 
decepcionar e há chance até de romper laços com 
alguém. Não confunda amizade com amor.

 Você vai esbanjar criatividade e pode ter ideias 
superlucrativas. Mas não adianta só sonhar, é 
preciso arregaçar as mangas e fazer acontecer. 
Na paixão, cuidado com romances proibidos.

Unir-se aos colegas fará o trabalho render mais 
para todos. Fase de sorte: aposte em jogos e 
sorteios. Amor em ótima fase. Pode conhecer 
alguém e se apaixonar à primeira vista.

Explore a sua criatividade e use sua boa lábia 
para convencer as pessoas, fazer acordos e bons 
negócios. O convívio com a família pode fi car 
tenso à tarde.

Prepare-se para um dia de muito trabalho. Você vai 
mostrar muita disposição, disciplina e inteligência 
para dar conta das tarefas. Paixão e desejos vão 
ferver entre quatro paredes.

Procure manter seus projetos em segredo, pois 
intrigas e fofocas podem colocar tudo a perder. Não 
se deixe enganar por lobos em pele de cordeiro. 
Fase de conquistas a dois: lutem juntos.

Você vai esbanjar simpatia, carisma e 
criatividade. Ótima fase para organizar festas, 
praticar esportes e interagir com gente mais 
jovem. Sinal verde para declarar seu amor.

A Lua incentiva você a investir mais nos seus 
projetos para o futuro e a transformar desejos 
em realidade. Viagem favorecida. Romance com 
alguém de outra cidade tem tudo para evoluir.

Ótima fase para buscar mais estabilidade no 
emprego. Não é hora de buscar novidades, mas 
de investir naquilo que você já sabe e faz bem. 
Ciúme de colega pode indicar paixão.

Vai se destacar com sua criatividade, inteligência e 
raciocínio rápido. Esqueça a timidez: mostre do que 
é capaz. Sua sensualidade está no auge e vai ser 
fácil conquistar quem deseja.

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)

NOVELAS

Últimos capítulos. Resumos não divulgados pela emissora.
SEGUNDO SOL

Margot ouve Vicente tocar violão e encontra a fi cha de um livro de Danilo e Hildegard. Alain se irrita ao sentir 
o perfume de Isabel em seu travesseiro. Lenita se enfurece ao descobrir sobre o namoro de Marcelo e Isabel. 
Américo vê onde Gentil guarda seu dinheiro. Cris volta do passado e se culpa por ter deixado Piedade afl ita.

ESPELHO DA VIDA

Emílio afi rma a Marocas que ela salvou sua vida porque o ama. Samuca apresenta Dom Sabino como 
vice-presidente da SamVita. Emílio se surpreende quando Marocas lhe informa que seus pais são os novos 
acionistas da SamVita. Elmo desconfi a das atitudes de Betina. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

634891725
781526493
295347861
542968137
376214958
819753246
168439572
423175689
9576823146000682

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

6 4 1 5
8 2 9

7 1
5 2

7 5
2 6

1 4
2 7 8

9 6 3 

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, com 
escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo 
Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no 
Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular, 
no qual fi guram como Fiduciantes FRANCISCO LUCIANO SILVA, CPF/MF sob nº 273.189.074-
68 e CI nº 448.043 SSP/RN, brasileiro, funcionário público, e sua esposa MARIA APARECIDA DE 
ALCÂNTARA SILVA, CPF/MF sob nº 260.979.824-53 e CI nº 566.911-ITEP/RN, brasileira, funcionária 
pública, casados sob regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Avenida 
Floriano Peixoto, nº 20, Pé do Galo, em Macaíba/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018, às 15:30 horas, à Rua 
Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 277.708,38, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome 
do credor Fiduciário, constituído de um apartamento residencial nº 304, terceiro pavimento elevado, 
do bloco “C”, parte integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Natal Green 
Garden”, situado à Avenida Adail Pamplona de Menezes, nº 524, no bairro Parque dos Eucaliptos, 
zona de expansão urbana deste Município; construído em alvenaria de tijolos, cobertura em telhas 
coloniais/madeiramento serrado tipo massaranduba e laje plana, piso em cerâmica, esquadrias em 
alumínio para a porta da sala, varanda e janela, e em madeira para a porta social e de serviço, 
revestimento em cerâmica de piso a teto para a suíte, um BWC social e cozinha/ composto de 
varanda, sala de estar/jantar, hall, dois dormitórios, umas suíte, um BWC social, cozinha e área de 
serviço, com uma área construída de 76,18m², sendo 69,22m² de área privativa e 6,96m² de área 
comum, abrangendo uma fração ideal de 6.875/550.000 avos do terreno, ou 0.0125, registrado no 
livro nº 2, sob matrícula 27080 do 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 23 de novembro de 2018, no às 14:30 horas e mesmo 
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 204.649,15. 
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.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

Informações Fones: (84) 99171-6264 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN nº 24/2011, 
com escritório à Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade 
de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes 
DÁCIA DE OLIVEIRA TAVARES, brasileira, solteira, escriturária, portadora da C.I nº 
616.011/ITEP-RN, e inscrita no CIC/MF sob nº 314.023.804-53, residente e domiciliado à 
Rua Campina Grande, nº 152, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 22 de novembro de 2018, às 15:00 horas, à 
Rua Presidente Arthur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 107.148,23, o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, consistente de uma parte de terra, 
medindo 160,00m² de superfície, situado em Rua Projetada, atual Rua Professora Erenite 
Justino, na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, e encontra-se dentro dos seguintes 
limites e dimensões? Pelo lado NORTE – com Ilma Costa de Almeida, medindo 08,00m; 
pelo lado SUL – com a Rua Projetada, atualmente conhecida por Rua Professora Erenite 
Justino, medindo 8,00m; a LESTE – com João Alberto de Araújo, medindo 20,00m; e pelo 
lado OESTE – com Francinete Costa Dantas, medindo 20,00m, registrado sob a matrícula 
de nº 14.525,  no 1º Ofício de São Gonçalo do Amarante/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 23 de novembro de 2018, às 14:00 e 
mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 70.146,70. 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.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2a CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação 
pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no proc. n° 1023/86-SEIJ) 
situada à Avenida Rio Branco, 760, Centro, na cidade de Natal/RN (CEP 59025-003) anexo ao 6° 
Oficio de Notas, em virtude da lntimação inicial não ter atingido os objetivos (comunicação direta 
com os convocados) e atendendo ao determinado em Lei (§ 4° do art. 26 da Lei n° 9.514/1997) 
vem por meio deste convocar o Sr. Thiago Amorim de Moura e s/m Anairda Fernandes de Souza 
Moura, Fiduciantes do apartamento n° 302 da “Torre Tirol Way Stylo” do “Tirol Way", situada à 
Avenida Senador Salgado Filho, 1656, esquina com a Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro 
do Tirol, desta capital, para que dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data  
da  última publicação deste Edital, efetuem os devidos pagamentos das prestações vencidas e as 
que se vencerem até aquela data, juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais  
decorrentes  da aquisição  com alienação fiduciária, firmada com o Banco lntermedium S.A., face 
ao Contrato n° 201524196, nos termos dos atos registrais lanqados nesta 2a CRI, na matricula  
n° 61.571. Alertando que, a não quitação  do débito decorrente das prestações em atraso até a 
data estipulada, acarretará a transferência (perda do imóvel pela consolidação) da propriedade 
(imóvel) ao Banco Intermedium S.A. (Agente Fiduciário). Natal, 1º de novembro de 2018. DIONE 
ANA MACEDO DE ALMEIDA – Oficial da 2a CRI - Natal/RN.

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CARLOS JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA SEGUNDO, CPF: 071.486.714--42, torna 
público recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a concessão da Licença Prévia nº 2018-127140/TEC/LP-0136, com validade 
até 26/10/2020, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na BR 304 – Km 
45,9, S/N, Bairro: Alto do Sumaré, CEP: 59.663-400, Mossoró/RN.

CARLOS JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 08.845.735/0001-28, tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para Extração de Sal marinho, localizado 
a Estrada da Raiz, S/N, Povoado da Ema, Mossoró/RN, CEP: 59.600-000.

FELIPE VIEIRA PINTO
Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA, CNPJ  
28.266.822/0001-38, torna publico que esta requerendo ao instituto de  desenvolvimento susten-
tantavel e meio ambiente do Rio Grande do Norte  - Idema a LRO para a usina de compostagem 
e reciclagem, localizada no  Sitio do Cajueiro, 86, Zona Rural - Monte Alegre/Rn.

MIQUÉIAS PLATINNI ALVES GUEDES
SÓCIO ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HARMONY SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME,    22.016.622/0001-40, torna público 
que está requerendo à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para pet shop, localizado na  R. Américo Soares 
Wanderley, 1945, Capim Macio, Natal/RN.

HARMONY SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA 


