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Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão disputar segundo turno da eleição presidencial.
Confronto direto levará eleitores novamente às urnas no próximo dia 28 de outubro

Senadora petista terminou primeiro turno com 
46,17% dos votos, contra 32,45% do ex-prefeito de 

Natal. Robinson Faria fi cou em 3°, com 11,85%.

Capitão da Polícia Militar e deputada federal vão substituir José Agripino Maia 
(DEM) e Garibaldi Alves Filho (MDB) no Congresso a partir do ano que vem.
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Renovação legislativa

Os eleitores potiguares renovaram neste domingo, 7, mais da 
metade da bancada de deputados federais e mais de um terço 
da Assembleia Legislativa. Para a Câmara Federal, serão 4 

novos deputados (Benes Leocádio, Eliéser Girão, Fernando Mineiro e 
Natália Bonavides) e um ex-deputado (João Maia). Apenas 3 federais 
renovaram mandato: Fábio Faria, Rafael Motta e Walter Alves. Na 
Assembleia, dos atuais 24 deputados estaduais, 15 foram reeleitos. 
Outros 9 novatos vão compor a Casa a partir do ano que vem.

>> Bola cantada. Para o Governo 
do Estado, o resultado das urnas 
confi rmou aquilo que já vinha sendo 
anunciado nas pesquisas: haverá 
segundo turno entre Fátima Bezerra 
(PT) e Carlos Eduardo Alves (PDT).

>> Caso à parte. Se no Estado 
como um todo, Fátima fi cou à frente 
(46,17% dos votos válidos), em Natal 
a vitória foi de Carlos Eduardo. Ex-
prefeito da cidade, Carlos alcançou 
47,65% dos votos válidos. Na capital, 
Fátima teve apenas 29,05%. Chamou 
a atenção também o desempenho 
de Robinson Faria (PSD), que, na 
cidade, fi cou em quarto lugar, atrás 
de Brenno Queiroga (Solidariedade).

>> Sina. O terceiro lugar geral obtido 
por Robinson Faria dá sequência à 
sina dos últimos três governadores 
do Estado. Assim como Robinson, 
Iberê Ferreira e Rosalba Ciarlini 
não conseguiram se reeleger estando 
no cargo. A última que conseguiu a 
façanha foi Wilma de Faria, em 2006.

>> Surpresa. A não eleição de 
José Agripino Maia (DEM) para a 
Câmara Federal foi uma das maiores 
surpresas da eleição no Rio Grande 
do Norte. A obtenção do mandato 
era tida como certa. As projeções 
internas indicavam, inclusive, que 
o senador tinha potencial para ser 
um “puxador de votos”. Apesar disso, 
acabou fi cando em terceiro lugar na 
sua coligação.

>> Corrida presidencial. Assim 
como na eleição para o Governo 
do Estado, em Natal a disputa 
presidencial foi diferente. Na cidade, 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Vamos apurar 
com rigor”

Rosa Weber, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, sobre 

desconfi ança da população em 
relação ao processo eleitoral 

eletrônico

>> Fora da curva. 
Institutos erraram feio 
em alguns locais do País. 
O caso mais clássico está 
em Minas Gerais, onde os 
levantamentos indicavam 
vitória da ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT, foto) 
para o Senado. Ela terminou 
em 4° lugar, com 15,35% dos 
votos.

Jair Bolsonaro (PSL) obteve 44,42% 
dos votos válidos, contra 23,57% 
de Ciro Gomes (PDT) e 22,81% de 
Fernando Haddad (PT). No Estado, 
Haddad teve 41,19%; Bolsonaro, 
30,21%; e Ciro, 22,31%.

>> Tucanato. O PSDB continuará 
em 2019 com a maior bancada na 
Assembleia Legislativa. O partido, 
que hoje tem 8 deputados, fi cará com 
5 na próxima legislatura. Depois dos 
tucanos, aparecem MDB, Avante, 
Solidariedade, PT, PSD e PTC, com 
dois deputados cada. DEM, PR, Pros, 
PPL, PHS, PSL e PSOL terão 1 cada.

>> Minguado. A bancada feminina 
na Assembleia Legislativa, que já era 
diminuta, será ainda menor a partir 
de 2019. Hoje composta por quatro 
parlamentares, a bancada terá 
apenas três integrantes na próxima 
legislatura. Cristiane Dantas (PPL), 
Isolda Dantas (PT) e Eudiane Macedo 
(PTC) serão as representantes do 
público feminino.

>> Mudanças. Com os resultados 
deste domingo – as eleições dos 
vereadores Natália Bonavides para 
a Câmara Federal e de Eudiane 
Macedo, Sandro Pimentel e Ubaldo 
Fernandes para a Assembleia –, 
a Câmara de Natal passará por 
mudanças em sua composição a 
partir do ano que vem. No lugar de 
Natália, assume Divaneide Basílio. 
Em substituição a Eudiane Macedo, 
assume Fulvio Mafaldo. O substituto 
de Ubaldo Fernandes será Cesar de 
Adão Eridan. E, por fi m, Maurício 
Gurgel fi cará com a vaga hoje 
ocupada por Sandro Pimentel.

José Aldenir / Agora RN

Nelson Júnior / STF
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A dinâmica do jornal pede que 
o que hoje é lido, seja entregue 
antes, portanto estas linhas chegam 
justo no dia em que devemos estar 
sabendo quem é o futuro presidente 
do Brasil, ou os dois postulantes 
que tentarão ser.

O meu voto hoje é no sentido 
de que possamos preservar o 
que de bom temos, valorizando 
as relações pessoais, tão 
bombardeadas nos últimos tempos, 
mantendo o patrimônio público e 
privado livre de depredações.

É tempo de focar esforços 
em gerar empregos, valorizar os 
empreendedores, tirar do Estado 
muitas gorduras, tornando o mesmo 
enxuto, ágil e com funcionamento 
sem politicagem.

Urge avançar em direção ao 
mérito, à competência.

O cidadão refém do partido x 
ou y, feliz por receber migalhas, 
votando por gratidão, precisa deixar 
disso e avançar para a consciência 
de uma pátria cada vez mais livre 
de políticos profi ssionais, dando seu 
voto para quem pensa mais como 
gestor e menos como aproveitador 
e mantenedor de estruturas políticas 
que visam só a perpetuação de 
grupos de amigos e correligionários.

Os novos tempos e a 
modernidade gerencial pedem 
compromisso e seriedade com o 
erário público.

Infelizmente os que se 
autointitulam de progressistas, 
são os que mais apostam nas 
velhas práticas, buscando no atual 
processo eleitoral, os carcomidos 
caciques, demonstrando claramente 
que só tem um projeto para o Brasil: 
poder.

É chegado o tempo de enterrar 
os comissionados, os cargos por 
aproximação, teclemos nesta e em 
outras pautas, busquemos com 
o novo mandatário a excelência 
da gestão, o aprimoramento da 
máquina, o fi m da politicagem e do 
aparelhamento.

Chega de governos 
politizados, que os ministros sejam 
conhecedores de suas causas e 
possamos cada vez mais separar 
o joio do trigo e implementar no 
Brasil o profi ssionalismo e as boas 
práticas.

Que situação, rapaz...

FLÁVIO 
REZENDE

jornalistafl aviorezende@gmail.com

Que sobreviva 
o que presta
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Fátima Bezerra e Carlos Eduardo vão 
disputar segundo turno para o Governo

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Governador Robinson Faria fica de fora da disputa e crescimento de Brenno Queiroga na reta final 
torna seu apoio disputado nos bastidores da política potiguar para a nova eleição no final do mês 

A senadora Fátima Bezerra 
(PT) e o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT) vão disputar o 
segundo turno das eleições para o go-
verno do Estado. O resultado mostra 
o que estava previsto nas pesquisas. 
A senadora Fátima Bezerra termi-
nou o primeiro turno com 46,17% 
dos votos válidos, seguido por Carlos 
Eduardo, com 32,45%. O governador 
Robinson Faria fi cou fora da disputa 
e agora – nos bastidores – começa a 
disputa pelo seu apoio, já que ele te-
ve 11,85% dos votos válidos.

Quem também deve ter seu 
apoio disputado no segundo turno 
é o ex-candidato Brenno Queiroga, 
do Solidariedade, que terminou a 
eleição com 6,56%. O professor Car-
los Alberto terminou a eleição com 
1,93% dos votos e os demais can-
didatos tiveram menos de 1% dos 
votos válidos. A partir de terça-feira, 
9, começa ofi cialmente a campanha 
para o segundo turno das eleições, 
o que signifi ca que muitas negocia-
ções e articulações já devem estar 
em estado avançado, embora todo 
os candidatos envolvidos no pleito 
estadual neguem que haja conversa 
neste sentido.

Certo mesmo é que o cenário po-
lítico potiguar está se redesenhando. 
De um lado, uma candidatura que 
representa a política de centro-es-
querda, liderada pelo PT. Do outro, 
grupos de centro-direita de famílias 
tradicionais - Alves, Maia e Rosado – 
que se uniram para dividir o poder, 
por meio de um partido - o PDT, de 
Carlos Eduardo Alves – de centro-es-
querda, mas que na composição não 
representa o eleitor esquerdista, e 
sim o de direita, das oligarquias.

A candidata Fátima Bezerra, 
ainda ontem à noite, reconheceu que 
Jair Bolsonaro é, sem dúvida, o fenô-
meno da política a ser batido. No en-
tanto, ela também deixou claro que 
o PT será de fundamental importân-
cia para Fernando Haddad, devido 
à votação do candidato no Nordeste. 
“O Rio Grande do Norte também 
história, porque elegeu dois deputa-
dos federais, uma senadora, no caso, 
Zenaide Maia e na Assembleia Le-
gislativa amplia a presença. Chego 
no segundo turno com humildade e 
com entusiasmo e disposição. Será 
um debate extraordinário no Estado 

e no País”, disse Fátima Bezerra.
De acordo com a candidata, 

quem ganha com o segundo turno é 
o povo brasileiro, que vai poder com-
parar as diferenças. Fátima Bezerra 
agradeceu aos eleitores potiguares 
pela oportunidade de disputar o 
segundo turno e também por ter 
saído na frente. O candidato Carlos 

Eduardo Alves explicou que agora 
será uma nova eleição e que vai per-
corrrer o interior do Estado. “Vamos 
intensifi car a campanha, inclusive 
nas redes sociais, mas iremos nos 
locais que ainda não fomos”, disse o 
Carlos Eduardo. Os demais candida-
tos a governador do Estrado não se 
pronunciaram.

Fátima foi a mais votada no 1º turno Carlos Eduardo não descarta apoios

Robinson Fariua fi cou em silêncio Brenno Queiroga superou as metas

Fátima, Robinson 
e Carlos votam em 
horários distintos

Por volta das 11h30, a candidata 
ao governo do estado pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), Fátima Be-
zerra, chegou ao seu local de votação 
localizado na Faculdade Estácio de 
Sá, na Avenida Engenheiro Roberto 
Freire, zona Sul de Natal. Houve um 
pequeno tumulto em sua chegada, 
pois alguns eleitores a esperavam 
na entrada.

“Estou preparada para assumir 
o cargo. Apresentamos o melhor pla-
no de governo para o Rio Grande do 
Norte, temos serenidade diante das 
pesquisas que foram apresentadas 
de que vamos conquistar a vitória 
e melhorar o nosso estado”, afi rmou 
Bezerra. Acompanhada de candida-
tos a deputado federal pelo PT, Fer-
nando Mineiro e Natália Bonavides, 

O governador e candidato à re-
eleição Robinson Faria (PSD) votou 
na sede do América Futebol Clube 
por volta das 13h15. O governador 
aproveitou a ocasião para declarar 
seu apoio ao presidenciável Jair Bol-
sonaro, por considerar ter ideias se-
melhantes, principalmente na área 
de segurança.

Disposto a fi car na fi la para votar 
e acompanhado pela família, Robin-
son Faria destacou que, independen-
te do resultado da eleição, deixará 
um legado da educação, com escolas 
em tempo integral, escolas técnicas. 
Ele também explicou que houve, na 
saúde, inúmeras melhorias com os 
hospitais regionais, que passaram a 
fazer cirurgias ortopédicas, além da 
ampliação do número Unidades de 
Terapia Intensivas (UTIs).    

O ex-prefeito de Natal e candida-
to ao governo do Estado Carlos Edu-
ardo Alves (PDT) compareceu para 
votar no Colégio Atheneu Norte-Rio-
-Grandense por volta das 15h30. Ele 
estava acompanhado de diversos 
assessores políticos. Questionado so-
bre um possível apoio do governador 
Robinson Faria no segundo turno, 
Carlos Eduardo Alves disse que vai 
aguardar o resultado das urnas, 
conversar com suas bases políticas 
e depois decidir se aceita ou não. 
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NACIONAL
ÚLTIMAS

Doria e França disputarão 
o segundo turno em SP

Zema e Anastasia estão
no segundo turno em MG

Witzel e Paes disputam 
segundo turno no RJ

O ex-prefeito paulistano João Doria 
(PSDB) terminou o primeiro turno 
com 31,76% dos votos válidos a 
apuração para governador de São 
Paulo. Ele é seguido por Márcio 
França (PSB), com 21,54%, que 
acabou de ultrapassar  Paulo Skaf 
(MDB), que, com 21,09% dos votos, 
fi cou em terceiro lugar no pleito. 
França superou Paulo Skaf graças 
ao bom resultado no litoral paulista.

Minas Gerais terá segundo 
turno para governador entre os 
candidatos Romeu Zema (Novo) e o 
senador Antonio Anastasia (PSDB).
Grande surpresa das eleições 
mineiras, Romeu Zema teve 
42,78% e Anastasia 29,04% dos 
votos válidos. Romeu Zema tem 
53 anos e é proprietário da rede 
varejista Zema. Anastasia foi eleito 
governador de Minas em 2010.

Os candidatos Wilson Witzel (PSC) 
e Eduardo Paes (DEM) vão disputar 
o segundo turno das eleições para 
governador no Rio de Janeiro no 
dia 28 de outubro. Wilson Witzel 
contabilizou 41,26% dos votos 
válidos e Paes, 19,56%. 
Ainda no Rio de Janeiro, o 
candidato Flávio Bolsonaro (PSL), 
fi lho de Jair Bolsonaro, garantiu 
lugar no Senado. Com 31,34% dos 
votos válidos até o momento, ele 
ocupará a cadeira por oito anos a 
partir do ano que vem. A segunda 
vaga no Senado do Rio de Janeiro 
está sendo bastante disputada. 
Arolde de Oliveira (PSD) tem 
16,99% e Cesar Maia (DEM) conta 
com 16,68%. 

Candidato da coligação PT, PCdoB e 
PROS, Haddad nasceu em São Paulo 
(SP), em 1963. Inicialmente, estava 
como vice na chapa com Luiz Inácio 
Lula da Silva. Após a candidatura 
de Lula ter sido indeferida pela 
Justiça Eleitoral, assumiu o posto de 
candidato a presidente da coligação. 
Foi Subsecretário de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de São Paulo. Integrou o 
Ministério do Planejamento no governo 
Lula. Em julho de 2005, assumiu o 
Ministério da Educação, onde fi cou 
até janeiro de 2012. Neste ano, foi 
eleito prefeito de São Paulo. Declarou 
patrimônio de R$ 428,4 mil em bens.

Candidato da coligação PSL e PRTB, 
conta também com o apoio dos 
defensores da monarquia. Militar, 
Bolsonaro, 63 anos, está no sétimo 
mandato na Câmara dos Deputados 
e tem uma carreira de 25 anos 
ininterruptos no Congresso Nacional. 
Foi o candidato a deputado federal mais 
votado no Rio de Janeiro, nas eleições 
de 2014, com 464 mil votos. Casado 
três vezes, tem cinco fi lhos, dos quais 
três estão na vida política. Capitão 
da reserva do Exército, fi liou-se ao 
PSL, seu nono partido, para disputar a 
eleição presidencial. Natural de Glicério 
(RJ). Declarou patrimônio de R$ 2,3 
milhões.

Reprodução / EBC

Reprodução / EBC

Bolsonaro e Haddad se enfrentam 
no 2º turno para a Presidência

BRASIL

José Aldenir / Agora RN

Votação do Nordeste foi responsável por alavancar resultados do candidato 
petista; Bolsonaro registrou 46,66% dos votos válidos em todo o país

O deputado federal Jair Bolso-
naro (PSL) e o ex-prefeito paulista-
no Fernando Haddad (PT) irão se 
enfrentar no segundo das eleições 
para a Presidência da República, 
no próximo dia 28, segundo dados 
de apuração do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 

Com 99,93% das urnas apuradas 
até 0h30 desta segunda-feira, 8, o 
candidato do PSL registrava 46,06% 
dos votos válidos. Já Haddad conta-
bilizou 29,24%. O resultado é fruto 
das votações do petista no Nordeste. 
Oito dos nove Estados terminaram 
com vitória de Haddad. O Ceará foi 
a exceção, que terminou com Ciro 
Gomes (PDT) na liderança.

No restante do país, Jair Bolso-
naro foi o mais votado. Ele venceu 
em 17 Estados brasileiros. O local 
em que o candidato do PSL teve 
vitória mais folgada foi em Santa 
Catarina, onde ele obteve 65% votos 
válidos, contra 15% de Haddad. O 
candidato do PT dominou com maior 
diferença no Piauí, com 62% dos vo-
tos válidos ante 19% do candidato do 
PSL. 

Em coletiva de imprensa, após o 
término das eleições, Jair Bolsonaro 
disse que não será fácil o segundo 
turno. “Temos de acreditar no nosso 
Brasil. Não podemos nos recolher. 
Faltam três semanas”, disse em 
transmissão pelas redes sociais, 
acompanhado do economista Paulo 
Guedes, seu assessor econômico na 
campanha e eventual ministro da 
Fazenda em caso de vitória. O candi-
dato criticou a mídia. Ele acrescen-
tou que tem "como mudar o destino 
da nação" e pediu que a militância 
continue mobilizada até dia 28 de 
outubro. 

Fernando Haddad, também 
em coletiva, admitiu que enfrentar 
um grande desafi o para o segundo 
o turno. "Nós vamos para o campo 
democrático com uma única arma: o 
argumento. Nós vamos com a força 
do argumento para defender o Brasil 
e o seu povo. Principalmente o povo 
mais sofrido do país", avaliou.

O resultado do primeiro turno 
quebrou a polarização entre PT e 
PSDB na eleição presidencial. Nas 
últimas seis edições, foram duas 
vitórias dos tucanos (1994 e 1998) e 
quatro petistas (2002, 2006, 2010 e 
2014). 

Bolsonaro venceu em 17 Estados; Haddad ganhou em quase todo o Nordeste

PERFIL DOS CANDIDATOS

FERNANDO HADDAD (PT) JAIR BOLSONARO (PSL)
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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 08/10 a 11/10/2018 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.

Exclusividade  
Exclusividade  

R$ 999,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 9.000 BTU´s, frio, com controle 
remoto, 220V. Equation.

R$ 218,90 
 cada  

CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENOCAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO
1.000 litros, com tampa. Tigre.
CÓDIGO: 89684476

R$ 19,90 
 cada  

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

R$ 7,90 
 cada

ARGAMASSA PARA 
CERÂMICA
ARGAMASSA PARA 
CERÂMICA
ARGAMASSA PARA 

15kg, para acabamento 
em contrapisos, em áreas 
15kg, para acabamento 
em contrapisos, em áreas 
15kg, para acabamento 

internas e externas, 
em contrapisos, em áreas 
internas e externas, 
em contrapisos, em áreas 

na cor cinza. Axton.
CÓDIGO: 89530903

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.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

ofertas 
imperdíveis
08/10 a 11/10 



O Teatro Alberto Maranhão, na 
Ribeira, zona Leste de Natal, deverá 
ser entregue à população no fi nal do 
primeiro semestre de 2019. As obras 
de restauração do teatro iniciaram 
no mês de setembro e estão 3% con-
cluídas. A previsão é que os serviços 
tenham duração de 10 meses.

As obras visam ao resgate de 
um dos mais importantes palcos 
da cultura e fortalecer o turismo no 
Rio Grande do Norte. O Governo do 
Estado investe quase R$ 7,7 milhões 
na obra, por meio de recursos do “Go-

verno Cidadão”, a partir de acordo de 
empréstimo com o Banco Mundial.

A restauração abrange reforma 
nas estruturas elétrica, hidráulica e 
de acessibilidade, além de sistema 

de combate a incêndio, rede de esgo-
to, climatização e paisagismo. Ainda 
será feita a completa reestruturação 
do palco, camarins e do espaço mais 
nobre - a caixa cênica (palco, cama-

rins e ribalta).
 O Governo do Estado informou 

que a reforma deve durar quase um 
ano porque trata-se de uma obra 
que requer muito cuidado na exe-
cução, pelo fato de o Teatro Alberto 
Maranhão ser um patrimônio histó-
rico, com elementos arquitetônicos 
que precisam ser preservados.

A gestão estadual disse ainda 
que vai tentar antecipar esse cro-
nograma, já que os recursos estão 
disponíveis, reservados especifi ca-
mente para esse objetivo, não possi-
bilitando risco de paralisação.

O teatro está fechado desde ju-
lho de 2015, após o Corpo de Bom-
beiros emitir um laudo que apontou 
problemas na estrutura física, de-
fi ciência nas instalações elétrica e 
hidráulica, além da falta de sistema 
efi caz para emergência em casos de 
incêndios. 
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Teatro Alberto Maranhão deverá
ser reaberto ao público em 2019

CULTURA

José Aldenir / Agora RN

Obras de restauração 
do teatro iniciaram 
no último mês de 
setembro e estão
3% concluídas

Obras vão durar 10 meses por causa do cuidado com peças históricas
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AQUECIMENTO

José Aldenir / Agora RN

É o que aponta pesquisa da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), com 72% 
dos consumidores indo às compras esta semana 

Apesar da lenta retomada da 
economia refl etir no ânimo dos bra-
sileiros, a maioria dos consumidores 
(72%) deve ir às compras este ano 
no Dia das Crianças — em especial 
as mulheres (77%). É o que revela 
pesquisa realizada pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em todas 
as capitais. No ano passado, 67% 
compraram presentes na data. Para 
2018, a expectativa é de que o varejo 
movimente cerca de R$ 9,4 bilhões.

Diante de um cenário com alto 
índice de desemprego e renda achata-
da, os gastos do consumidor também 
prometem ser ponderados. De acordo 
com o levantamento, (39%) dos en-
trevistados que presentearão, princi-
palmente fi lhos, sobrinhos, netos ou 
afi lhados, pretendem gastar o mesmo 
valor que o ano assado, enquanto 24% 
planejam comprar menos. No total, 
cada consumidor deve desembolsar, 
em média, R$ 187 com presentes.

O Dia das Crianças representa a 
última festa comemorativa antes do 
Natal e dará sinais de como será o 
desempenho das vendas no fi nal do 
ano. Orçamento apertado é o princi-
pal motivo para 34% dos consumido-

res segurarem gastos. Seis em cada 
dez entrevistados afi rmam que pre-
sentes estão mais caros.Os impactos 
da crise ainda estão presentes no dia 
a dia das pessoas e contribuem para 
que boa parte gaste menos na data. 
A principal razão para que haja um 
freio no consumo daqueles que pre-
tendem gastar menos este ano de-
ve-se ao orçamento apertado (34%), 
enquanto 24% desejam economizar, 
18% estão desempregados e por essa 
razão se veem impossibilitados de 
comprar e 9% têm outras priorida-
des de aquisição (9%), como carro e 
casa. Há ainda os que precisam pa-
gar dívidas em atraso (8%).

O estudo aponta ainda que oito 
em cada dez consumidores (80%) 
pretendem pesquisar preços antes 
de comprar — em especial as mulhe-
res (84%) e as classes C e D (82%). 
Entre os que adotam a prática da 
comparação pela internet (77%), 
o meio de pesquisa mais utilizado 
são os sites de busca, como o Google 
(66%). Também há os que recorrem 
aos portais e aplicativos de compa-
ração de preços (51%) e os sites de 
ofertas (48%). Muitos entrevistados 
disseram ter o hábito de pesquisar 
preços em lojas de rua (46%), princi-
palmente as mulheres (51%).

Quando indagados se costumam 
gastar mais do que podem para pre-

sentear no Dia das Crianças, a maio-
ria das pessoas (74%) respondeu que 
não. Por outro lado, 22% reconhecem 
assumir despesas acima de suas pos-
sibilidades fi nanceiras.

A consequência do hábito de 
gastar além do próprio orçamento é 
a inadimplência: 28% dos que pre-
tendem fazer compras nesta data 
possuem alguma conta atrasada, 
sendo que destes, 69% estão com o 
nome sujo. Entre os que compraram 
presentes ano passado, 23% admi-
tem ter fi cado negativado devido às 
compras do Dia das Crianças, sendo 
que 16% ainda estão nesta situação. 
Brinquedos eletrônicos estão no topo 
da lista dos preferidos.  

Shopping centers venderão mais

Dia será marcado por pesquisas de 
preços antes de realizar a compra

Dia das Crianças deve 
fazer girar R$ 9,4 bi
no varejo nacional
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Camarão potiguar volta a ganhar os 
mercados brasileiros e do exterior

REVIRAVOLTA 

José Aldenir / Agora RN

Produtores brasileiros 
e internacionais 
voltam as atenções 
para o potencial da 
carcinicultura do RN

 Ex-presidente e atual secretário 
da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Camarão (ABCC), Itamar 
Rocha não hesita em dizer que os 
bons tempos estão de volta à carcini-
cultura do Rio Grande do Norte.

Com uma produção atual ao 
redor de 15 mil toneladas, o Estado 
– que, no passado, liderava a pro-
dução nacional -, amargou anos de 
descaso e preconceito por parte das 
autoridade. Até a aprovação, em ju-
lho de 2015, da Lei Cortez Pereira, 
que dispõe sobre o desenvolvimento 

sustentável da carcinicultura no RN.
Com a lei, produtores passaram 

a contar com o apoio que precisava 
para enfrentar problemas globais da 
produção do camarão, como a man-

cha branca, a doença mais devasta-
dora do crustáceo no mundo.

A partir do apoio governamen-
tal, os produtores potiguares foram 
capazes de se armar com a doença, 

que não pode ser vencida, apenas 
por meio da convivência obtida com 
a assimilação de tecnologias. “Basta 
manter os viveiros a uma tempera-
tura constante entre 30 a 35 graus 
para afastar a proliferação da do-
ença, que mercado para todo o tipo 
de camarão não falta. Não podemos 
nos queixar do governo Robinson e 
muito menos da direção do Idema, 
que compreendeu o potencial da car-
nicicultura e passou a colaborar com 
o desenvolvimento de uma atividade 
economicamente muito importante 
para o estado”, explica.

O resultado foi que, na gangorra 
entre Rio Grande do Norte e o Ceará 
pela liderança da produção nacional 
-, a balança voltou a pender para o 
RN, que pelo terceiro ano consecuti-
vo vai sediar a Feira Nacional do Ca-
marão, que acontece em dezembro, 
atraindo produtores do mundo. 

Viveiros de camarão às margens da BR-101, localizado em São José de Mipibu



9ESPORTESSEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br08.10.2018

NBA investe no mercado do Brasil 
para consolidar espaço da liga

BASQUETE

Reprodução / Reuters

Crescimento de recursos e iniciativas para atrair cada vez mais fãs ajudam 
a firmar o País como segundo maior consumidor da prática esportiva

O fã de NBA no Brasil viverá 
sensações opostas na temporada 
2018/2019, que começa dia 16. Se por 
um lado o número de jogadores brasi-
leiros na liga caiu, por outro o melhor 
basquete do mundo nunca teve os 
olhos tão voltados para o País. O inte-
resse tem motivo: o mercado nacional 
está cada vez mais atraente.

“O brasileiro gosta, acompanha 
e entende de esportes. E o basquete 
vem crescendo nos últimos anos”, 
disse o veterano Anderson Varejão, 
ex-Cleveland Cavaliers e Golden 
State Warriors. 

O aumento no número de jogos 
transmitidos, as inaugurações de 
“casas” voltadas à liga e até o convite 
para que times do Brasil enfrentem 
os da NBA fazem parte do investi-
mento. Nesta sexta-feira, o Flamen-
go, de Varejão, encara o Orlando 
Magic, na Flórida.

Chefe da NBA no País, Rodrigo 
Vicentini explicou que o Brasil é “o 
segundo mercado mais estratégico 
para a NBA no mundo”, atrás so-
mente da China. “Temos aumentado 
a nossa presença ano a ano, investin-
do em vários segmentos, e o resulta-
do tem sido excelente.

De fato, o investimento passa por 
levar o fã brasileiro o mais próximo 

possível da experiência que a NBA 
proporciona. Se são poucos os que têm 
condições de ir aos Estados Unidos as-
sistir a uma partida, a liga promoveu 
nas últimas duas temporadas a NBA 
Finals, uma casa na avenida Pau-
lista para a transmissão das fi nais. 
No mês passado, inaugurou a NBA 
Basketball School, que permite que 
qualquer entidade com escolinhas de 
basquete para jovens de 6 a 17 anos. 
A liga também trouxe lojas para o 
País e projeta a estreia do NBA Ca-
fé para 2019. O dirigente garantiu 
que o mercado brasileiro já é uma 

realidade rentável. “O investimento 
é cada vez maior e mais bem plane-
jado”, diz. 

Se fora de quadra, o Brasil é 
cada vez mais atraente à NBA, den-
tro a realidade é outra. Dois anos 
após ter nove atletas do País em 
suas equipes, a liga tem apenas três 
garantidos para esta temporada: 
Raulzinho, do Utah Jazz, Cristiano 
Felício, do Chicago Bulls, e Nenê, 
do Houston Rockets. Bruno Caboclo 
tem vínculo com os Rockets para a 
pré-temporada e sua permanência 
ainda é uma incógnita. 

Nova temporada regular da NBA será iniciada a partir do próximo dia 16

OBRAS

Ginásios passam
por manutenção
em Parnamirim

A Secretaria de Obras Públicas 
de Parnamirim (Semop), na Grande 
Natal, deve concluir até o fi m de 
outubro os serviços de manutenção 
e recuperação da estrutura do 
ginásio poliesportivo de Liberdade. 
Em novembro, segundo o Município, 
será concluído o ginásio de Pium. 

Ao todo, Parnamirim tem cinco 
espaços públicos para práticas 
esportivcas, e todos eles passarão 
pelos serviços de manutenção. 

De acordo com João Albérico 
Júnior, titular da Secretaria 
Municipal de Obras, na sequência 
serão realizados os serviços nos 
ginásios de Passagem de Areia, 
Nova Parnamirim e Emaús. 

“Os serviços incluem reparos 
nas partes elétrica e hidráulica, 
recuperação da cobertura, nova 
pintura e recuperação da área 
estrutural”, explica João Albérico.

As comunidades de Parnamirim 
onde estão localizados os ginásios 
receberão unidades totalmente 
reformuladas, com espaço para a 
prática de várias modalidades. 

Reprodução / Parnamirim

Novo ginásio do bairro Liberdade
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Ex-esposa de Luciano - da dupla 
com Zezé di Camargo, Cleo Loyola 
postou uma foto em seu perfi l no 
Instagram de quando o casal estava 
junto. Na legenda, a ex-mulher disse 
que fi cou calada por 30 anos.

Após afi rmar que Luciano é gay,
ex-mulher manda indireta na web

TRETA

Luciano, da dupla com Zezé di Camargo

Cleo Loyola criou canal no 
YouTube para contar todas 
as “mentiras” sobre o seu 
romance com o cantor

Em complemento, Cleo gravou 
um vídeo dizendo que criou um ca-
nal no YouTube para contar toda a 
história com o sertanejo. “Precisam 
ser ditas todas as mentiras, princi-
palmente quando tentam prejudicar 
o meu fi lho”, disse.

Em outros posts, Cleo publicou 
uma série de vídeos em seu perfi l em 
que detona o sertanejo, afi rmando que 
ele é gay, adúltero e mentiroso. As 
declarações dela foram em defesa do 
fi lho, Wesley, que teria sido detido por 
suspeita de agredir a namorada. 

Instagram / Reprodução

NOVELAS

Beto confronta Laureta sobre Emily, e a cafetina expulsa o cantor de sua casa. Nice agradece Cacau por não 
denunciar Agenor e promete reerguer o restaurante da chefe. Valentim desabafa com Beto sua mágoa de Rosa. 
Ícaro revela a Nice e Cacau que é pai do bebê de Rosa. Naná conta a Beto a história de Laureta.

SEGUNDO SOL

Alain pede que Cris reconsidere sua decisão de deixar o fi lme. Isabel ouve quando Cris confessa a Margot que 
não está sabendo lidar com a história de Júlia. Bola sugere a Alain que Cris pode estar com ciúmes de Isabel. Pat 
descobre que Mauro César participará do fi lme de Alain. Cris se submete a exames médicos.

ESPELHO DA VIDA

Paulina afi rma a Marocas que elas precisam descobrir como Zelda roubou os desenhos, e pensa em 
processar a estilista. Agustina tenta acalmar Dom Sabino sobre o jantar na casa de Amadeu. Miss Celine 
demonstra preocupação por estar com o notebook dado por Barão. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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HORÓSCOPO

A ambição profi ssional e fi nanceira está em alta 
-- mostre que leva o serviço a sério e batalhe 
para ver seu esforço reconhecido. Reserve mais 
tempo para o par e espante a mesmice.

Concentre-se no que precisa fazer e tente agir de 
maneira discreta -- essa será a melhor maneira 
de lidar com os assuntos pendentes. A vida 
amorosa pede mais dedicação.

Talvez seja preciso um pouco de cautela ao lidar 
com os amigos. Criatividade não deve faltar e 
você tem tudo para se divertir. Há sinal de prazer 
e romantismo a dois. Paquera animada.

Terá criatividade para curtir o dia, especialmente 
se for na companhia dos amigos. Se souber 
aproveitar, pode resolver um assunto que já 
vinha se arrastando há algum tempo.

Bom momento para fazer reparos em casa. 
Cuidar da saúde será mais fácil se você seguir 
alguns conselhos da família. Um antigo amor 
pode reaparecer e balançar seu coração.

Talvez tenha que se desdobrar para dar conta 
do trabalho. O planejamento é a chave para se 
destacar na vida profi ssional. Você e a pessoa 
amada podem fazer planos para o futuro.

Seu lado curioso vem à tona: quanto mais 
aprender, mais livre vai se sentir. Bom momento 
para iniciar novas relações, na vida pessoal ou 
familiar. O romance contará com compreensão.

Dia para sair da rotina, fazer algo diferente ou 
até mesmo se concentrar nos estudos. Planos 
para uma viagem contam com a proteção das 
estrelas. Podem surgir boas novas, se está só.

Tudo precisa estar na ponta do lápis se quiser 
engordar sua conta bancária. Confi e na sua 
intuição e poderá encontrar boas oportunidades. 
No anor, a estabilidade será muito valorizada.

Confi e em sua intuição para lidar com mudanças 
inesperadas. É um bom momento para agir com 
cautela ao lidar com dinheiro. O desejo tem tudo 
para melhorar a vida a dois.

Corra atrás dos seus interesses, mas sem entrar 
em atrito com pessoas próximas. O dia será 
ótimo para passeio ou diversão. No amor, tome 
a iniciativa e mostre seus sentimentos.

Aproveite para estreitar os laços com quem tem 
um papel tão importante em sua vida. Planos 
para uma viagem têm tudo para dar certo. Não 
deixe que as diferenças atrapalhem o romance.

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)
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                     TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS
                   1ª Circunscrição de Registro Imobiliário

               Cidade e Comarca de Natal
                   Estado do Rio Grande do Norte

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

Drª. Liane Coelho Fagundes Tavares
TABELIÃ e OFICIALA

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

Edital para Fins de Usucapião Extrajudicial

LIANE COÊLHO FAGUNDES TAVARES, Tabeliã do 3º Ofício de Notas e Ofi ciala da 1ª C.R.I. - Natal, Capital do Estado do 
Rio Grande do Norte, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele 
conhecimento tiverem, para CIÊNCIA DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS, na forma do art. 216-A da Lei 6.015/1.973 
c/c. o art. 16, do Provimento nº. 65/2.017 estabelecido pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que corre perante esta Serventia, 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade extraordinária, autuado sob o nº. 99.511 em 13/03/2.017, com 
tempo de posse de 15 (quinze) anos, formulado por: SR. FÁBIO CÉSAR BARBOSA COSTA, brasileiro, funcionário público, portador da 
CI/RG nº. 001.631.944-SSP/RN (2ª via, expedida em 05/01/2.004), fi lho de José Benício da Costa e de Francisca das Chagas Barbosa 
Costa, inscrito no CPF/MF nº. 032.075.054-06, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com a SRª. ALINE RAMOS TEIXEIRA 
COSTA, brasileira, professora, portadora da CI/RG nº. 001.694.262-SSP/RN, fi lha de Manoel Teixeira Filho e de Evani Ramos Teixeira, 
inscrita no CPF/MF nº. 010.387.914-56, residentes e domiciliados à Rua da Shelita, nº. 13, CEP: 59.076-050, bairro Potilândia, em Natal/
RN, tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: DOMÍNIO PLENO de UM TERRENO PRÓPRIO, localizado em área 
urbana na atual Av. Dr. Francisco da Silva, 758, CEP: 59.108-500, lado par, bairro do Potengi, zona norte, nesta 1ª C.R.I. – Natal/RN, 
medindo 362,11m² de superfície, possuindo os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com o imóvel nº. 661 ocupado pelo Sr. Clóvis 
Silva da Costa - CPF/MF nº. 071.175.664-34, e sua cônjuge: Fabiana Cristine Barbosa Costa - CPF/MF nº. 021.038.214-75, medindo 
11,78m; ao Sul, com a referida Av. Dr. Francisco da Silva, medindo 11,83m; ao Leste, com o imóvel nº. 758-A ocupado pelo Sr. Isaías 
Pegado da Silva - CPF/MF nº. 672.279.024-04, medindo 30,94m; e, ao Oeste, com o imóvel nº. 768 ocupado pelo Sr. Franklin Batista da 
Silva - CPF/MF nº. 058.888.654-86, e sua cônjuge: Srª. Thaís Thairine da Silva Veríssimo - CPF/MF nº. 073.997.734-24, medindo 30,44m; 
conforme “PLANTA DE SITUAÇÃO com o LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO” elaborada em SET/2.016 pelo 
Sr. Fabianni Fonseca da Silva – CREA/RN nº. 210.429.973-0. Imóvel cadastrado junto à Secretaria Municipal de Tributação – Prefeitura 
Municipal de Natal, sob a inscrição imobiliária nº. 1.003.0249.03.0353.0000.9 e Sequencial nº. 9.079692-6. O qual é objeto da Matrícula 
nº. 25.674, integrante do Livro 02 de Registro Geral, perante esta 1ª C.R.I. – Natal/RN (cuja descrição tabular é AREA “B”, situado a Rua 
Jose Francisco da Silva, lado par, no bairro do Potengi, zona suburbana, na Circunscrição do Registro imobiliário da Primeira Zona, desta 
Capital, o qual mede 360,00m² de superfície, tendo os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com AREA “A”, de propriedade de da Srª. 
Maria da Salete de Araújo e/ou sucessores, medindo 12,00m; ao Sul, com a referida Rua Jose Francisco da Silva, medindo 12,00m; a 
Leste, com parte do lote numero 96, medindo 30,00m, e, ao Oeste, com parte do lote numero 97, medindo 30,00m) de propriedade tabular 
de Cezanne Augusto Nunes Tomaz, brasileiro, médico, fi lho de Francisco de Assis Tomaz e de Maria Lúcia Nunes Tomaz, portador da CI/
RG nº. 1410931-SSP/RN, inscrito no CPF/MF nº. 914.018.284-34, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Andréia da 
Silva Paiva Tomaz, brasileira, estudante universitária, portadora da CI/RG nº. 1727836-SSP/RN, inscrita no CPF/MF nº. 038.042.744-39, 
residentes e domiciliados nesta Cidade de Natal/RN. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão 
à disposição dos interessados durante o prazo de quinze dias para exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será tomado como 
anuência ao pedido, e ensejará ao imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216, § 6º, da Lei 6.015/1.973. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado para a ciência de 
terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias.

 
ADVERTÊNCIA: Prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação deste EDITAL, fi ndo o prazo e não havendo impugnações, serão 

adotadas as medidas previstas no aludido art. 216-A, § 6º, da Lei nº. 6.015 de 31 de dezembro de 1.973.
       
DADO e passado nesta Cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro 

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

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

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

                     
                   1ª Circunscrição de Registro Imobiliário

               Cidade e Comarca de Natal
                   Estado do Rio Grande do Norte

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

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

- Liane Coêlho Fagundes Tavares -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Natal, 05 de outubro de 2018
Francisco Fernandes de Brito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2018-SEARH

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL/SEARH. 

PROCESSO Nº 00110009.002194/2018-33

O Governo do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e dos 
Recursos Humanos, tendo em vista o que consta do Processo  nº 00110009.002194/2018-33, torna 
público, para conhecimento dos interessados, as regras para credenciamento e 
subsequentemente contratação de Leiloeiro Oficial para a prestação dos serviços de 
alienação de bens e inservíveis de propriedade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de 
licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios, termos e condições 
estabelecidas, de acordo com as regras estabelecidas no Edital e seus anexos.  O credenciamento 
do leiloeiro ocorrerá no período de 08.10.2018 a 10.10.2018. A data fixada para a abertura da sessão 
pública será no dia 15 de outubro de 2018 às 09:00 horas (local), no Auditório da SEARH, Centro 
Administrativo do RN - Bloco 08 - Lagoa Nova – Natal (RN).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO RN
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS



13COTIDIANOSEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br08.10.2018

ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“É nas cinzas 
dos salteadores 

que o povo 
reconstrói a 

nação”

(Clark Quente)

>> PT em queda. Entre 
o sábado e o domingo, 
as atenções da grande 
imprensa se voltaram para 
as eleições em Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, onde dois 
tradicionais quadros do 
PT estavam ameaçados 
de perder seus mandatos: 
o governador mineiro 
Fernando Pimentel e o 
senador carioca Lindbergh 
Faria. Com menor risco, 
se observava também os 
desempenhos de Dilma 
Rousseff em Minas e 
Eduardo Suplicy em São 
Paulo.

>> Eleições 2018. Hoje logo 
cedo, das 6h às 7h, o programa 
Bom Dia Cidade, na rádio 94 
FM, tudo sobre as eleições 
no RN e no Brasil. Eu, Jener 
Tinoco e Roberto Medeiros 
estaremos ao vivo discutindo, 
analisando e informando sobre 
os acontecimentos no domingo 
de votação e as primeiras 
notícias da segunda.

>>Transtornos mil. O 
ritmo da eleição por todo o 
Brasil voltou aos anos 80, 
com fi las enormes que não se 
movimentavam. Muitas seções 
trocadas, urnas com problemas 
e vários eleitores deixando de 
votar. O show de tecnologia 
do voto eletrônico virou uma 
quermesse de aldeia.

>>Segundo turno. No RN, 
a segunda-feira já é dia de 
trabalho e articulações de 
quase todos os que disputaram 
voto no domingo. Com o curto 
período de campanha até a 
votação do próximo dia 28, 
ninguém quer perder tempo 
nas costuras dos apoios e dos 
compromissos futuros a partir 
de janeiro/2019.

>>Manchetes futuras. Uma 
boa iniciativa do jornal carioca 
Extra pedindo previamente 
que os três candidatos a 
presidente melhores colocados 
nas pesquisas fi zessem a 
manchete que desejariam 
em 1 de janeiro de 2019. Jair 
Bolsonaro, Fernando Haddad 
e Ciro Gomes estamparam a 
capa de ontem.

>>Manchetes futuras II. 
A manchete de Bolsonaro foi 
o seu slogan de campanha: 
“Brasil acima de tudo, Deus 
acima de todos”. O petista 
Haddad escreveu “Brasil tem 
emprego e educação para 
todos”. E a chamada de Ciro 
foi “Brasil bate recorde de 
empregos”. O diário Extra 
pertence ao grupo Globo.

>>Apoios FC. Na semana 
da reta fi nal da campanha, 
Jair Bolsonaro recebeu o apoio 
declarado de quatro jogadores que 
foram fundamentais na conquista 
do pentacampeonato mundial em 
2002. O lateral Cafu, o atacante 
Ronaldo Fenômeno e os meias 
Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho 
cravaram o voto 17.

O Brasil não saiu 
das urnas dividido; 
saiu despetizado. 

(Sergio Mauro Caldas)

Em uma semana 
o Ciro fi cou

estagnado sete dias. 

(Madeleine G. Morais)

Sem mostrar título, 
palmeirenses deixaram 

de votar em SP. 

(Letícia Machado)

PICARDIA NAS REDES

O Brasil disse ele não

A campanha de Fernando Ha-
ddad entrou em pânico na 
sexta-feira e isso se alastrou 

pelo sábado e domingo. Uma onda 
virtual pró-Ciro Gomes acendeu a 
luz vermelha no já rubro ambiente 
petista. Além disso, a distância para 
Jair Bolsonaro se esticou nos últi-
mos dias, dando sinais de derrota 
no primeiro turno.

Não foi fácil encarar a alteração 
dos índices das últimas pesquisas, 
a estagnação do candidato e o au-
mento inesperado da rejeição no 
universo feminino, quando poucas 
horas antes as ruas do país foram 
invadidas por batalhões de femi-
nistas e militantes do movimento 
LGBT contra Bolsonaro.

O susto com Ciro abrindo a asa 
para alcançar Haddad interrompeu 
todos os cálculos e perspectivas com 
o avanço do candidato, de quem 
as lideranças do PT esperavam ao 
menos números equiparáveis aos 
de Dilma Rousseff em 2014. Ficou 
claro que o poder de transferência 
de Lula já não é o mesmo.

Não é nada, não é nada, mas 
tem considerável simbologia o fato 
de Fernando Haddad não ter se-
quer o voto do próprio Lula, preso 
em Curitiba e proibido de sair para 
votar em São Bernardo, onde tem 
domicílio eleitoral. Simbologia que 
vale também para o maior líder 
petista, que não transferiu o que 

pensava ainda ter no sentimento da 
nação.

Escrevo a coluna horas antes 
de se iniciar as apurações dos votos, 
mas todos os fatos e sinais ocorridos 
nas 72 horas que antecederam o 
pleito mostraram que estava carac-
terizada a desidratação petista dos 
tempos de Lula. Ao meio-dia de on-
tem, as primeiras notícias do exte-
rior exibiam a pequenez de Haddad.

Nas últimas décadas, nos acos-
tumamos com as imagens de locais 
como Nova York, Paris, Londres, 
Buenos Aires, Roma, Tóquio, Ber-
lim, todos invadidos pela euforia de 
eleitores do PT. Mas o que se viu 
domingo, foi a onda Bolsonaro atra-
vessar mares e terras com o ímpeto 
das ruas aqui do Brasil.

Em alguns desses lugares além-
-Pátria, Ciro Gomes ocupou a posi-
ção secundária, ultrapassando Ha-
ddad. Houve até momentos em que 
Amoedo ensaiou largar na frente do 
candidato de Lula. Meu testemunho 
dos últimos dias indica um desejo 
coletivo do nosso povo em se livrar 
dos anos de PT.

No sábado e domingo, observan-
do as movimentações das ruas e das 
redes sociais, lembrei do histórico 
das eleições no Brasil, onde num 
espaço de 48 horas uma boa parcela 
do eleitorado decide um caminho 
que surpreende as pesquisas. Era 
também evidente o avanço de Jair 
Bolsonaro no Nordeste.

Minha expectativa era de defi -
nição da eleição em favor do candi-
dato do PSL ainda no primeiro tur-
no. O leitor que me lê agora, já sabe 
o resultado fi nal. E se a disputa se 
estendeu ao segundo turno, mante-
nho a observância de que está mui-
to claro que o povo brasileiro foi às 
urnas com uma vontade inexorável 
de entregar o destino dos próximos 
quatro anos a Bolsonaro e não a 
Haddad. E foi também um não para 
Lula e a representação criminosa do 
seu nome.
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                     TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS
                   1ª Circunscrição de Registro Imobiliário

               Cidade e Comarca de Natal
                   Estado do Rio Grande do Norte

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

Drª. Liane Coelho Fagundes Tavares
TABELIÃ e OFICIALA

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

Edital para Fins de Usucapião Extrajudicial

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

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

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

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

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

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

                     
                   1ª Circunscrição de Registro Imobiliário

               Cidade e Comarca de Natal
                   Estado do Rio Grande do Norte

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

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

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

Potiguares enfrentam longas 
fi las para exercer a cidadania

ELEIÇÕES
José Aldenir / Agora RN

Zonas eleitorais registram até 2 horas de espera; 
59 urnas eletrônicas apresentam defeito no RN

As eleições no Rio Grande do 
Norte foram marcadas por fi las nas 
seções e pela demora no registro 
biométrico dos eleitores. Em algu-
mas zonas eleitorais, os potiguares 
demoraram até 2 duras para conta-
bilizar o voto.

Em Natal, em todas as regiões 
do município, os eleitores reclama-
ram do tempo gasto para votar. A se-
de social do América Futebol Clube, 
no bairro do Tirol, na zona Leste da 
capital, registrou atrasos na votação. 
Um dos eleitores da zona é o atual 
governador do Estado, Robinson Fa-
ria (PSD), que esperou quase duas 
horas para registrar voto. 

Na Escola Estadual Professor 
Joaquim Torres, no bairro de Can-
delária, o tempo de espera em torno 
de 1h30.

De acordo com o mesário Mad-
son Monteiro, 35 anos, apesar do sis-
tema biométrico adiantar o processo, 
muitos eleitores ainda sentiram difi -
culdade para manusear a urna ele-
trônica. “As pessoas acabam confun-
dindo, mesmo a urna mostrando a 
quantidade de números mas trocam, 
principalmente a ordem entre candi-
dato federal e estadual”, comentou.

Em Touros, no litoral Norte 

potiguar, os eleitores também recla-
maram da demora para registrar o 
voto. “Algumas digitais constavam 
como não cadastradas na máquina e 
essas pessoas tiveram que assinar o 
nome, por isso o grande volume de 
pessoas na fi la ainda”, disse  Cláudio 
Henrique Nobre, presidente de uma 
das seções eleitorais do município.

Em Mossoró, na região Agreste, 
o curto-circuito em uma substação 
atrasou o início da votação em 22 
seções eleitorais. O fornecimento de 
energia foi reestabelecido ainda no 
início da manhã do domingo.

O Rio Grande do Norte foi o séti-
mo em número de urnas eletrônicas 
substituídas, segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Foram 
trocados 59 equipamentos durante o 
processo eleitoral. O representa me-
nos de 1% das 7.390 urnas instalas 
no estado. Os principais problemas 
registrados foram os de falhas na ba-
teria e de defeitos na tela. Todos os 
equipamentos foram trocados, e não 
houve atrasos nas seções eleitorais.

Em todo o país, de acordo com o 
TSE, foram 1.695 o número de urnas 
eletrônicas que apresentaram defei-
to e precisaram ser substituídas em 
todo o país. 

Eleitores enfrentaram difi culdades para confi rmar o registro biométrico

RN contabiliza 33 pessoas 
presas por crimes eleitorais

Reprodução / WhatsApp

O Rio Grande do Norte registrou 
52 casos de crime eleitoral ao longo 
de todo o domingo. Ao todo, 33 pes-
soas foram presas no domingo. A 
irregularidade mais frequente foi 
a prática de boca de urna, com 20 
casos, onde se fl agra distribuição de 
material de campanha eleitoral. 

Em Santana do Matos, na região 
Central potiguar, um homem foi 
detido distribuindo dinheiro e santi-
nhos de um candidato a deputado es-
tadual. A Polícia Militar apreendeu 
R$ 487,25 e 43 panfl etos. 

Já na cidade de Serra do Mel, 
na região Oeste, a presidente de 
uma seção eleitoral foi detida por 
distribuir santinhos aos eleitores. 
A mulher foi encaminhada para o 
distrito policial e assinou um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência. A 
Justiça Eleitoral realizou a troca da 
presidente da seção. 

Além dos crimes eleitorais, as 
eleições no RN também registraram 
um homicídio. O crime ocorreu no 
bairro Lagoa Azul, na zona Norte 
de Natal. Um eleitor foi assassinado 
ao deixar a Escola Estadual 15 de 
Outubro, que é uma das zonas elei-
torais da região. O crime não tem 
relação com o processo eleitoral. A 
vítima não foi identifi cada. 

Homem foi assassinado em Natal
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Na Assembleia, 15 renovam mandato 
e outros 9 novatos ganham espaço

ELEIÇÕES 2018

PSDB continuará com a maior bancada na Casa. O partido, que hoje tem 8 deputados, ficará com 5 
na próxima legislatura. Depois dos tucanos, MDB, Avante, Solidariedade, PT, PSD e PTC têm dois cada

A próxima legislatura da As-
sembleia Legislativa terá 15 de-
putados estaduais remanescentes 
da atual composição e 9 integran-
tes novatos. O quadro foi defi nido 
neste domingo, 7, após quase 1,7 
milhão eleitores comparecerem às 

urnas no Rio Grande do Norte.
A eleição para deputado esta-

dual registrou 88.645 votos bran-
cos e 191.213 nulos. Os eleitos 
tomam posse em 2019, juntamen-
te com o próximo governador do 
Estado.

O PSDB continuará em 2019 
com a maior bancada na Assem-
bleia Legislativa. O partido, que 
hoje tem 8 deputados, fi cará com 5 
na próxima legislatura. Depois dos 
tucanos, aparecem MDB, Avante, 
Solidariedade, PT, PSD e PTC, 

com dois deputados cada. DEM, 
PR, Pros, PPL, PHS, PSL e PSOL 
terão 1 deputado cada.

Confi ra abaixo a lista dos 24 
deputados estaduais eleitos, seus 
partidos e as respectivas votações 
obtidas neste domingo, 7. 

EZEQUIEL FERREIRA
PSDB - REELEITO
VOTOS: 58.221

NELTER QUEIROZ
MDB - REELEITO
VOTOS: 40.717

CRISTIANE DANTAS
PPL - REELEITA
VOTOS: 33.860

VIVALDO COSTA
PSD - REELEITO
VOTOS: 32.638

FRANCISCO DO PT
PT
VOTOS: 23.448

GUSTAVO CARVALHO
PSDB - REELEITO
VOTOS: 47.544

HERMANO MORAIS
MDB - REELEITO
VOTOS: 38.053

KELPS LIMA
SOLIDARIEDADE - REELEITO
VOTOS: 33.819

ALBERT DICKSON
PROS - REELEITO
VOTOS: 31.698

EUDIANE MACEDO
PTC
VOTOS: 22.333

BERNARDO AMORIM
AVANTE
VOTOS: 42.049

GALENO TORQUATO
PSD - REELEITO
VOTOS: 34.532

GETÚLIO RÊGO
DEM - REELEITO
VOTOS: 33.477

SOUZA NETO
PHS - REELEITO
VOTOS: 31.097

ALLYSON BEZERRA
SOLIDARIEDADE
VOTOS: 20.228

TOMBA FARIAS
PSDB - REELEITO
VOTOS: 41.249

GEORGE SOARES
PR - REELEITO
VOTOS: 34.263

ISOLDA DANTAS
PT
VOTOS: 32.963

ANDRÉ AZEVEDO
PSL
VOTOS: 27.606

UBALDO FERNANDES
PTC
VOTOS: 20.148

RAIMUNDO FERNANDES
PSDB - REELEITO
VOTOS: 33.965

KLÉBER RODRIGUES
AVANTE
VOTOS: 32.755

JOSÉ DIAS
PSDB - REELEITO
VOTOS: 27.275

SANDRO PIMENTEL
PSOL
VOTOS: 19.158

ELEITOS
DEPUTADOS ESTADUAIS



Capitão da Polícia Militar e ex-
-coordenador da operação Lei Seca 
no RN, Styvenson Valentim (Rede) 
foi o candidato mais votado na elei-
ção para o Senado no Estado. Eleito 
com 25,63% dos votos válidos, o ofi -
cial declarou – assim que o resulta-
do foi proclamado – que sua eleição 
foi resultado da insatisfação dos po-
tiguares com os políticos que detêm 
mandato atualmente.

“Foi uma resposta que o Rio 
Grande do Norte deu. Fomos eleitos 
fazendo uma campanha sem dinhei-
ro, sem tempo de televisão e sem rá-
dio. Diziam até que eu não ia chegar 
porque as pessoas não sabiam meu 
número, mas está aí. O que se viu 
nas urnas neste domingo foi um des-
crédito total com a política”, disse.

Styvenson afi rmou que a prin-
cipal bandeira de seu mandato será 
inicialmente devolver “moralidade e 

respeito” à atividade política. “Nin-
guém suporta mais tanto escândalo, 
tanta gente suja”, pontuou.

A deputada federal Zenaide 
Maia (PHS), que obteve 22,69% dos 
votos válidos e fi cou com a segunda 
vaga para o Senado, prometeu repe-
tir dar continuidade ao trabalho que 
vem desempenhando na Câmara.

“Não vou decepcioná-los. Vou 
defender o povo do Rio Grande do 
Norte com muita garra, como já te-
nho defendido no meu mandato”.

Styvenson e Zenaide vão subs-
tituir os atuais senadores Garibaldi 
Alves Filho (MDB) e José Agripino 
Maia (DEM), que encerram o man-
dato no fi nal deste ano.

Veja o desempenho de outros 
adversários: Geraldo Melo (PSDB, 
13,14%); Garibaldi Alves Filho 
(MDB, 12,93%); Antônio Jácome 
(Podemos, 10,57%); Alexandre Mot-
ta (PT, 8,33%); Magnólia Figueiredo 
(Solidariedade, 3,92%); Telma Gur-
gel (PSOL, 0,82%); Joanílson Rêgo 
(DC, 0,53%); Levi Costa (PRTB, 
0,51%); Ana Célia (PSTU, 0,28%); 
Laílson de Almeida (PSOL, 0,26%); 
João Napoleão (Rede, 0,25%); e João 
Morais (PSTU, 0,15%). Brancos e 
nulos somaram 26,02%.
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Styvenson e Zenaide Maia garantem 
vagas no Senado a partir de 2019

ELEIÇÕES 2018

Capitão da PM e 
deputada federal vão 
substituir José Agripino 
Maia (DEM) e Garibaldi 
Alves Filho (MDB)

STYVENSON VALENTIM
REDE SUSTENTABILIDADE
VOTOS: 745.827 (25,63%)

ZENAIDE MAIA
PHS
VOTOS: 660.315 (22,69%)

BENES LEOCÁDIO
PTC
VOTOS: 125.841

NATÁLIA BONAVIDES
PT
VOTOS: 112.998

FERNANDO MINEIRO
PT
VOTOS: 98.070

JOÃO MAIA
PR
VOTOS: 93.505

RAFAEL MOTTA
PSB
VOTOS: 82.791

ELIÉSER GIRÃO
PSL
VOTOS: 81.640

WALTER ALVES
MDB
VOTOS: 79.333

FÁBIO FARIA
PSD
VOTOS: 70.350

ELEITOS
SENADORES

ELEITOS
DEPUTADOS FEDERAIS

RN elege 4 novatos e um
ex-deputado para a Câmara

O Rio Grande do Norte terá cinco 
deputados federais novatos a partir 
de 2019 e apenas três remanescen-
tes da atual legislatura. Candidato 
mais votado do pleito, o ex-prefeito 
de Lajes e ex-presidente da Federa-
ção dos Municípios (Femurn) Benes 
Leocádio (PTC) encabeça a lista dos 
detentores de primeiro mandato.

Da coligação de Benes – a “Tra-
balho e Superação”, formada por 
PRB, PTB, PR, PPS, PMB, PTC, 
PSB, PSDB, PSD, Avante e Pros 
–, também foi eleito o ex-deputado 
João Maia (PR) e foram reeleitos 
Rafael Motta (PSB) e Fábio Faria 
(PSD). A vereadora de Natal Carla 
Dickson (Pros) é a primeira suplente 
do grupo. Atual deputado, Rogério 
Marinho (PSDB) fi cou na sexta po-
sição dentro da coligação.

A coligação “Do Lado Certo”, 
formada por PT, PCdoB e PHS, con-
seguiu eleger dois parlamentares: a 

vereadora natalense Natália Bona-
vides e o atual deputado estadual 
Fernando Mineiro, ambos do PT. 
Caramuru Paiva, também do PT, é 
o primeiro suplente.

Composta por PDT, PP, MDB, 
Podemos e Democratas, a coligação 
“100% RN” reelegeu Walter Alves 
(MDB). O segundo mais votado da 
coligação foi o atual deputado Beto 
Rosado (Progressistas), que não 
conseguiu renovar o mandato. O 
senador José Agripino Maia (Demo-
cratas), terminou em terceiro como 
candidato a deputado federal nesta 
coligação.

Quarta coligação mais votada, 
a coligação “Renova RN” – formada 
por PSL, Solidariedade, Democracia 
Cristã, PV e PSC – elegeu o general 
reformado do Exército Eliéser Girão 
(PSL). O ex-prefeito de Almino Afon-
so Lawrence Amorim (Solidarieda-
de) é o primeiro suplente. 


