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Tiro que atingiu Benes 
Júnior partiu de policiais

Governo anuncia revitalização 
de praças do Centro de Natal

Polícia Civil espera concluir o caso da morte do adolescente em 15 dias. Análise 
preliminar da perícia indica que projétil que atingiu garoto não partiu dos bandidos.

Serão reformadas as praças Sete de Setembro, Santa Cruz da Bica e a das 
Mães. Recuperação integra projeto de requalifi cação do PAC Cidades Históricas.

Praça do Estudante, localizada na Cidade Alta, foi totalmente recuperada recentemente, com investimento de R$ 404 mil

Governo do RN / Reprodução

CHECAGEM 04

CORRUPÇÃO 03

PROBLEMA 07

PF faz operações 
para desmontar 
esquema de fraude 
em licitações

Zenaide exagera 
e diz que projeto 
que ainda será 
votado já é lei

Pane elétrica 
afeta atendimento 
a pessoas com HIV  
na zona Leste

Ela é candidata ao Senado pelo PHS

Grupo atuava fraudando concorrências 
em prefeituras nas áreas de obras 
públicas e transporte escolar. Foram 
cumpridos 33 mandados.

Deputada federal é autora de projeto de 
emenda à Constituição que estabelece 
limites para a cobrança de juros, mas 
matéria ainda tramita na Câmara.

Além da paralisação das atividades, 
o Centro também perdeu todas as 
vacinas armazenadas na unidade 
de saúde.

José Aldenir / Agora RN
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PERFIL 04

Albert Dickson 
concentra atuação 
parlamentar em 
transparência
Além disso, deputado estadual 
prioriza fi scalização do poder 
público e destinação de emendas 
para áreas essenciais, como 
saúde, educação e segurança.



Candidaturas indeferidas

Com o fi m do prazo para análise dos pedidos de candidaturas, o 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte informou 
nesta terça-feira, 18, que julgou todos os pedidos de registro 

de candidaturas referentes às eleições 2018. Dos 523 processos 
examinados, 39 foram indeferidos. Ainda tramitam na casa 11 
pedidos que foram encaminhados após o dia 15 de agosto e que 
aguardam diligências. Das chapas majoritárias, apenas Jurandir 
Marinho (PRTB) teve o registro negado. Ele pode, contudo, recorrer 
da decisão.

>> Campanha antecipada. O PSD, 
partido de Robinson, foi à Justiça 
para acusar Carlos Eduardo de ter 
feito campanha antecipada ao inserir 
o número 12 no nome de usuário 
de seus perfi s nas redes sociais. A 
Justiça entendeu que não houve 
problemas neste caso.

>> Rejeitados. A Justiça Eleitoral 
negou dois pedidos de direito de 
resposta formulados por Fátima 
Bezerra (PT) e Robinson Faria (PSD) 
contra Carlos Eduardo Alves (PDT), 
todos eles candidatos a governador. 
A petista queria rebater uma peça 
apresentada por Carlos Eduardo que 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Não existe déficit. 
O que é arrecadado 

para a seguridade 
social cobre 

tranquilamente”
Professor Laílson de Almeida,

candidato do PSOL ao Senado,
sobre a previdência social

>> Feminismo. O 
movimento de mulheres 
contra a candidatura de 
Jair Bolsonaro (PSL) à 
Presidência da República 
cresceu signifi cativamente 
depois de várias tentativas 
de derrubar o grupo criado no 
Facebook, que já conta com 
2,5 milhões de integrantes. 
Ao longo do fi m de semana, 
quando a página fi cou fora 
do ar em diferentes ocasiões, 
a hashtag #EleNão foi 
utilizada 193,4 mil vezes e 
a #EleNunca outras 152 mil 
vezes em todo o País.

apontava uma ligação política entre 
ela e Robinson. Os dois estiveram 
no mesmo palanque em 2014, 
mas depois romperam relações. Já 
Robinson gostaria de responder 
à acusação de que os salários dos 
servidores não estão em dia.

>> Vistoria. Uma equipe do Banco 
Mundial está visitando o RN para 
acompanhar a execução de mais de 
400 projetos fi nanciados dentro do 
programa “Governo Cidadão”. São R$ 
829 milhões aplicados em diversas 
ações Estado. O banco e o Governo 
do RN discutem estender o prazo de 
conclusão dos projetos em 18 meses.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Violência e competitividade

Laílson critica eleições

Over em 1° do ranking Ideb

Mutirão recolhe lixo

Existe outro aliado forte: a 
incompetência da classe política do 
RN.
@franciscoverasleite
Comentário via Instagram

A política de enfrentamento traz 
resultados.
@sartopires
Comentário via Instagram

Aqui no RN só crescem os roubos 
você sabe de quem.
@gil.cardoso.sousa
Comentário via Instagram

Democracia e justiça estão muito 
longe do Brasil. O que reina no 
Brasil é o dinheiro. Você tem, você 
consegue tudo. Sem ele, você não vai 
a lugar nenhum.
Celie Silva 
Comentário via Facebook

Parabéns pela colocação. Muito lindo 
ser do Rio Grande do Norte. Que 
máximo mesmo! Bom sinal de que os 
professores fazem com carinho, amor 
e dedicação e são bem pagos.
Mouzaniele Fonseca 
Comentário via Facebook

Cadê as empresas que ganham para 
fazer esse trabalho?
Gilselio Oliveira Oliveira
Comentário via Facebook

Os porcos que jogaram esse lixo todo 
passaram longe do mutirão. Aposto!
André Cabral
Comentário via Facebook

>> Negócios. O Grupo Agora RN recepcionou nesta terça-feira, 18, em 
Natal, em um almoço de negócios, a diretoria da Algar Telecom, empresa de 
telecomunicações com atuação nas regiões Sudeste e Sul que desembarca 
agora no Rio Grande do Norte com soluções em tecnologia para o mercado 
corporativo. A Algar inaugurou esta semana seu escritório em Natal, de 
onde comandará as operações na região metropolitana. Visitaram a capital 
potiguar o vice-presidente de Negócios, Marcio Estefan; o diretor regional do 
Nordeste, Maurício Bottino; e a assessora de comunicação do grupo Marcella 
Reis. Eles foram recebidos pelo diretor-editor do Agora RN, Alex Viana; pela 
gerente comercial, Gláucia Érica; e pelo editor geral Tiago Rebolo.
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A Polícia Federal defl agrou na 
manhã dessa terça-feira, 18, as ope-
rações Guaraíras e Titereiros, com o 
objetivo de apurar fraudes em licita-
ções promovidas por diversas prefei-
turas potiguares e atos de desvios de 
recursos públicos e corrupção.

Ao todo, 117 policiais federais 
cumpriram 33 mandados de busca e 
apreensão, expedidos pela 14ª Vara 
da Justiça Federal, nas cidades de 
Natal, Parnamirim, Macaíba, Arez, 
Passagem, Pedra Grande, Lagoa 

D’anta, Campo Grande, Goianinha, 
Monte Alegre, Lagoa de Pedras e 
Currais Novos.

A investigação teve início há 
dois anos em face de notícia de que 
um engenheiro civil, já condenado e 

processado pela Justiça Federal por 
fraudar licitações e desviar recursos, 
seguia praticando crimes. A Polí-
cia Federal confi rmou as suspeitas 
e identifi cou dois grupos distintos 
atuando no Rio Grande do Norte, 
sempre fraudando licitações, seja 
para obras de engenharia, seja para 
o serviço de transporte escolar. Em 
consequência, houve a necessidade 
de desmembramento da apuração, 
razão das duas operações policiais 
simultâneas hoje defl agradas.

As investigações realizadas têm 
como fi nalidade reunir provas dos 
delitos praticados por membros de 
comissões de licitação, pregoeiros, 
empresários e secretários munici-
pais, além de se buscar apreender 
valores desviados.

Os investigados deverão respon-
der pelos crimes de fraude a licitação, 
peculato e corrupção. 

PF desarticula esquema de fraudes  
em licitações em municípios do RN

GUARAÍRAS E TITEREIROS

José Aldenir / Agora RN

De acordo com as 
investigações, grupo 
atuava fraudando 
concorrências para 
obras de engenharia
e transporte escolar

Mais de 100 policiais envolvidos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Segunda Turma do STF livra 
Renan Calheiros em ação
Por 4 a 0, a Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal decidiu 
absolver o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) das acusações de desvio 
de recursos públicos. Renan era 
réu no STF sob a acusação de 
desviar recursos públicos de verba 
indenizatória do Senado por meio 
da contratação de uma empresa 
locadora de veículos em 2005.

Promoção não cumulativa e válida de 03/09/2018 a 23/09/2018 ou enquanto durarem os estoques. Consulte as regiões e itens participantes nos canais de venda.  
Consulte as condições de parcelamento na loja. Imagens meramente ilustrativas.

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 23/9/2018.

APROVEITE PARA
JOGAR A AUTOESTIMA

LÁ PRO ALTO.

GANHE UMA LOÇÃO HIDRATANTE 
DESODORANTE CORPORAL
NATIVA SPA KARITÉ 100 ML,

NAS COMPRAS A PARTIR
DE R$ 140,00.



4 POLÍTICA QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 19.09.2018

Transparência, fi scalização e 
emendas para áreas essenciais

PERFIL

Assembleia Legislativa / Divulgação

Essas são as prioridades do deputado estadual Albert Dickson, médico
e auditor-fiscal concursado que está na política com ações concretas

Um currículo invejável para 
quem está na política potiguar há 
pouco menos de uma década. Ho-
je deputado estadual, também foi 
primeiro e segundo secretário da 
Câmara Municipal de Natal - casa 
que depois presidiu e para a qual 
garantiu recursos para a construção 
da sede própria, que será na praia da 
Redinha. Tudo em apenas um man-
dato. Firmeza e agilidade, alinhado 
ao pensamento baseado na transpa-
rência, fi zeram Albert Dickson – mé-
dico e auditor-fi scal concursado – a 
ganhar a confi ança do eleitorado.

Eleito deputado estadual como 
o mais votado em sua coligação nas 
eleições passadas, ele agora está 
em campanha para a reeleição com 
um histórico de dar inveja aos seus 
adversários. Ele lembra que a trans-
parência nas ações começou no seu 
mandato de vereador, quando im-
plantou a TV Câmara aberta, criou 
o portal da transparência e foi em 
busca dos recursos para a constru-
ção da nova Câmara de Natal, com 
sede própria na praia da Redinha. 

Para Albert Dickson, o que o 
motiva na política é poder contribuir 
com a melhoria da sociedade em 
todo o Estado, por meio de projetos 
de lei e de emendas que garantam 
recursos nas três áreas mais caren-
tes: saúde, segurança e educação. 
Deputado estadual pelo Partido 
Republicano da Ordem Social (Pros), 
Albert Dickson foi eleito o parlamen-

tar do ano em 2014, como o campeão 
em elaboração de projetos de lei. Ele 
recebeu esta premiação tanto na 
Câmara de Natal, quanto na Assem-
bleia Legislativa.

Médico e defensor ferrenho das 
políticas de prevenção às doenças, 
Albert Dickson garante que em seu 
segundo mandato como deputado 
estadual vai ampliar este foco de 
atuação, no sentido de combater o 
uso indiscriminado de remédios, que 
muitas vezes acabam por agravar o 
quadro de instabilidade do paciente. 
“Quando se faz campanha de pre-
venção em escolas, centro sociais, 
associações, você trabalha educando 
e economizando milhões em recursos 
públicos”, disse Dickson. 

Uma das provas da prevenção 
contra doenças que Albert Dickson 
se refere está diretamente ligada à 
lei municipal que criou as academias 
terceira idade. A lei possibilitou que 
pessoas com mais de 60 anos tives-
sem acesso a atividades físicas de 
forma organizada e monitorada, com 
acompanhamento de profi ssionais 
especializados.

Outro projeto bem conhecido de 
Albert Dickson está relacionado às co-
tas criadas para defi cientes nos órgãos 
públicos municipais e estaduais, de-
mocratizando o concurso público e ofe-

recendo oportunidades a pessoas que 
fi cavam excluídas do processo. “Sem 
dúvida foi um grande avanço para a 
nossa sociedade. Tanto é que hoje já 
faz parte de todo processo nos concur-
sos públicos e até empresas privadas 
adotam esta medida”. Além disso, 
evangélico desde a sua adolescência e 
pai de dois fi lhos, afi rma: “defendo in-
cansavelmente a família e a vida como 
foco principal em meus projetos”. 

Na avaliação do deputado es-
tadual e candidato à reeleição, o 
grande desafi o é ampliar os direitos 
da sociedade de forma concreta, co-

mo garantia dos serviços de saúde, 
educação e segurança. Para isso, 
Dickson vai propor um grande pacto 
social no qual todos os poderes cum-
pram sua missão e, ao mesmo tem-
po, o combate ao crime seja feito de 
forma efi ciente. “Na saúde, os postos 
estão sucateados, faltam médicos, 
remédios e outros insumos. São mui-
tos desafi os e temos que superá-los 
porque a descrença com a política 
está aumentando. É preciso mais 
transparência, mais fi scalização. O 
eleitor quer mais empenho e farei a 
minha parte”, informou Albert. 

Albert Dickson, do Pros, foi eleito parlamentar do ano na Assembleia em 2014

EXAGERO

Zenaide afi rma que 
projeto seu que ainda 
será votado já é lei

A deputada federal Zenaide 
Maia, candidata do PHS ao Senado, 
afi rmou em seu programa eleitoral 
exibido na televisão na segunda-
feira, 17, que seria autora de uma 
lei que estabelece limites para a 
cobrança de juros por operadoras 
de cartão de crédito e por bancos no 
cheque especial.

De fato, é de iniciativa da 
parlamentar uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que tabela os juros, porém, a 
matéria ainda tramita na Câmara 
dos Deputados. O projeto, 
apresentado em 2015, aguarda 
desde então parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Casa.

Para que vire lei, é necessário 
que – além de ser analisada em 
comissões temáticas – a PEC seja 
aprovada em dois turnos no plenário 
da Câmara e passe pelo mesmo 
processo no Senado Federal. 

José Aldenir / Agora RN

Do PHS, ela concorre ao Senado

SEGUNDOS
EM QUINZE

Haddad diz que, se eleito, 
não vai dar indulto a Lula
O candidato do PT à Presidência 
da República, Fernando Haddad 
(PT), afi rmou nesta terça-feira, 18, 
que, caso eleito, não vai dar indulto 
ao ex-presidente Lula, condenado 
e preso pela operação Lava Jato. 
“Lula é o primeiro a dizer que não 
quer favor, quer reconhecimento 
do erro do Judiciário”. Pressionado, 
Haddad, pela primeira vez, negou: 
“Não. Não ao indulto”, disse, em 
entrevista à Rádio CBN e ao portal 
de notícias G1.

Marcelo Brandt / G1

Academias de terceira idade, cotas para 
deficientes: projetos que deram certo

“Quando se faz campanha 
de prevenção em 
escolas, centro sociais, 
associações, você trabalha 
educando e economizando 
milhões em recursos 
públicos”
Albert Dickson
Deputado estadual - Pros
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Campanha derruba eleitores 
indecisos em 35%

Apesar de ser a campanha mais curta da História, o período 
eleitoral teve grande impacto na redução do índice de 
eleitores indecisos, votos brancos ou nulos nas pesquisas. 

Segundo dados mais recentes do Ibope, Datafolha e Paraná 
Pesquisa e levantamentos anteriores à campanha, a queda no 
número de indecisos foi, em média, de 35%. Quem mais lucrou com 
a queda de indecisos foi Jair Bolsonaro (PSL).

1 >> Antes da campanha
Em junho, o Ibope tinha 41% de 
nulos e indecisos, o Datafolha, 33% 
e Paraná Pesquisa de julho, 29,4%. 
(Registro 2265/18, 5110/18, 884/18).

2 >> Depois da campanha
Recentemente, nulos e indecisos 
caíram: 26% Ibope, 19% Datafolha e 
21,8% no Paraná Pesquisa. (Registros 
5221/18, 5596/18 e 2410/18).

3 >> Se deu bem
Jair Bolsonaro subiu de 17% para 
26%. A soma dos quatro adversários 
principais aumentou de 29% para 
37% desde junho.

4 >> Palavra de especialista
Segundo Murilo Hidalgo, diretor 
do Paraná Pesquisas, o eleitor está 
adotando o voto útil já no 1º turno. 
“Indecisos podem cair a 10%”, diz.

>> Coitada da mulher de César
Em 1989, os vereadores de Manaus 
discutiam a Lei Orgânica do 
Município. Um deles, exaltado, 
dirigiu-se ao então presidente da 
Casa, César Bomfi m, repetindo uma 
velha frase:
- Não basta à mulher de César ser 
honesta. Tem que parecer honesta!
Rápida no gatilho, a vereadora 
Lurdes Lopes não perdoou, em aparte:
- Alto lá! O nobre colega não tem o direito de falar assim! O que o senhor tem 
contra a mulher do presidente desta Casa?

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Iremos votar pelo 

smartphone mais 
a frente, não 

tenho dúvida”
Ministro Dias Toffoli, presidente 
do STF, prevendo eleições 100% 

digitais no futuro

>> Moreira diz que 
é contra cartel dos 
combustíveis
O ministro Moreira Franco 
(Minas e Energia) causou 
estupefação ao  almoçar 
nesta segunda (17) com 
os donos do grupo Cosan, 
um dos que mais se 
benefi ciaram da política 
que favoreceu a formação 
de cartel na distribuição 
de combustíveis. Mas 
reafi rmou posição sobre o 
tema, segundo ele “clara” 
desde que foi secretário-
geral da Presidência da 
República. Moreira lembrou 
inclusive que mobilizou o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
contra a ação dos cartéis. 

>> Gilmar documentarista
Incansável, o ministro Gilmar 
Mendes, do STF, tem entre-
vistado personalidades, que de 
alguma maneira participaram 
da Constituinte de 1988, em um 
documentário sobre os 30 anos 
da Constituição. Já entrevistou 
19 pessoas, entre elas Fernando 
Henrique Cardoso.

>> Política no DNA
Neto do saudoso senador e 
ministro pernambucano Marcos 
Freire, o Rodrigo Freire é 
candidato a deputado federal em 
Brasília pelo Partido Novo. Ele 
preside a Abrasel, entidade de 
bares e restaurantes do DF.

>> Urna for export
Pesquisa do instituto Idea 
Internacional, de Estocolmo 
(Suécia), citada pelo TSE, mostra 
que 32 países se utilizaram de 
“partes” da tecnologia da urna 
eletrônica brasileira, incluindo 
Suíça, Canadá, Austrália e EUA.

>> Linha auxiliar
Até parece combinado: a 
campanha de Geraldo Alckmin 
(PSDB) para presidente não 
incomoda o PT, deixando de 
lembrar as ladroagens descobertas 
pela Lava Jato, enquanto ajuda a 
tirar votos de Bolsonaro. 

>> Além dos 30%
Segundo levantamento do banco 
BTG Pactual/FSB (registro no 
TSE BR-06478/18) Jair Bolsonaro 
já ultrapassou a marca de 30% 
das intenções de voto, no cenário 
espontâneo. No estimulado, vai 
a 33%.

>> Perdeu, playboy
O pelanco de ditador da Guiné 
Equatorial, em poder de quem a 
Polícia Federal apreendeu valores 
e relógios que totalizam de R$68,2 
milhões, é fi gura carimbada em 
hotéis de São Paulo pelas farras 
que promove.

HUMBERTO

Dr. Francisco das Chagas

ARTIGO

Precisamos estar alertas para a 
armação, ainda bem discreta, que se 
confi gura nas próximas eleições, pois 
dos atuais parlamentares Federais que 
somam 594, nada menos do que 420 
tentarão renovar seus mandatos, nu-
ma franca tentativa de perpetuação no 
poder, ferindo de morte a própria demo-
cracia, que exige em sua a alternância 

de governo e parlamentares.
Ainda não nos convencemos que 

com os nossos parlamentares “vitalí-
cios” nada irá mudar? Continuaremos 
assistindo a derrocada do nosso país, 
enquanto ladravazes de todas as es-
tirpes continuam a locupletarem-se 
dos desvios de verbas públicas? Você 
acredita que os interesses públicos ve-
em antes dos interesses pessoais do 
político?

Vote nos novos

O destino de todo país democrata 
passa pelo congresso nacional e é 
lá que temos que ter representantes 
dignos para barrar leis que concreti-
zem promessas delirantes, como as 
anunciadas por um certo candidato à 
presidência que disse: vou tirar todos 
os brasileiros do SPC.

Renovar os parlamentares é a con-
dição única e sufi ciente para mudarmos 
o país? Claro que não. Precisamos 
antes de tudo de uma reforma políti-
ca, com voto distrital puro e recall de 
mandatos a cada dois anos, atrelando 
o representante ao representado. As-
sim, teríamos condições de fi scalizar o 
desempenho do nosso representante 
e no caso de um mau desempenho, 
substitui-lo.

Analisemos cada candidato que se 

apresenta como “novo”, primeiro sua 
vida pregressa, se não tem nenhuma 
condenação, que interesses mesqui-
nhos se escondem por trás dele, quem 
o está apoiando e a troco de que? Vide 
acordo de um candidato à presidente, 
com o Centrão de Roberto Jeff erson, 
entre outras coisas.

Vamos às urnas, no próximo dia 
sete de Outubro, com a convicção que 
o nosso voto vai salvar o país de uma 
nova derrocada e na esperança de que 
no dia primeiro de Janeiro do próximo 
ano, possamos cantar a plenos pul-
mões “Já raiou a liberdade no horizonte 
do Brasil”.

Francisco das Chagas Bastos
Presidente em exercício do Sinmed RN
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Pane elétrica afeta pacientes 
em Centro de Especialidades

ALECRIM

Reprodução / WhatsApp

Os pacientes portadores do vírus 
HIV que são atendidos pelo Centro 
de Especialidades Integradas em 
Saúde, localizado no bairro do Ale-
crim, na zona Leste de Natal, estão 
enfrentando difi culdades para rece-
ber os medicamentos do tratamento. 
Depois de uma pane elétrica nas 
instalações da unidade de saúde, o 
atendimento no local foi suspenso e 
o sistema responsável pelo cadastro 
dos pacientes está fora do ar.

“O sistema não está funcionan-
do, e as pessoas que não estiverem 
com suas carteirinhas em mãos 
não recebem sua medicação. A falta 
desses remédios pode prejudicar o 

tratamento”, explicou Marcos, re-
presentante da Rede Nacional de 
Pessoas Vivendo com HIV/AIDS no 
Rio Grande do Norte.

Além da paralisação das ativida-
des, o Centro também perdeu todas 
as vacinas armazenadas na unidade 
de saúde. A quantidade de doses  
inutilizadas não foi divulgada pelo 
Município.

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), o funciona-
mento do Centro de Especialidades 
será normalizado a partir desta 
quarta-feira, 19, e os pacientes que 
ainda não receberam poderão buscar 
os seus medicamentos. 

Secretaria de Saúde promete a retomada da unidade nesta quarta-feira

MPRN investiga degradação 
ambiental em cemitério público

ABANDONO

José Aldenir / Agora RN

Construído em 2007, 
o cemitério público 
do Planalto nunca 
foi utilizado para 
sepultamentos

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu 
inquérito civil para apurar a degra-
dação da área do Cemitério Público 
Parque das Rosas, localizado no 
bairro do Planalto, na zona Oeste de 
Natal. A ação pede que a Prefeitura 
de Natal efetue medidas para a recu-
peração do espaço, construído ainda 
em 2007, mas que nunca foi utiliza-
do para sepultamentos.

A 45ª Promotoria de Defesa 
do Meio Ambiente avalia que área 
degradada deve passar por um pla-
no de receuperação. O pedido foi 

endereçado à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb). Procurada, a pasta muni-
cipal não se pronunciou.

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos (Semsur), 
que foi responsável por construir o 
cemitério, há a possibilidade de se 

fi rmar uma parceria público-privada 
(PPP) no local. A Prefeitura do Natal 
iniciou conversas com o Grupo Vila, 
que administra cemitérios privados, 
para gerir o cemitério. O projeto ain-
da não foi fi nalizado. Natal tem oito 
cemitérios públicos e mais de 49 mil 
túmulos cadastrados. 

Natal tem oito cemitérios públicos e mais de 49 mil túmulos cadastrados

PENHORA

Justiça do Trabalho faz 
leilão de bens e prédios 
nesta quarta-feira, 19

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região (TRT) promove nesta 
quarta-feira, 19, leilão com mais de 30 
lotes de bens penhorados pelas Varas 
do Trabalho de Natal, Assu, Currais 
Novos, Goianinha e pela Central de 
Apoio à Execução. 

Entre os itens disponíveis para 
leilão estão todo o mobiliário do Hospital 
PAPI Pronto Socorro Ao todo, os lotes 
de bens penhorados do hospital somam 
R$ 315 mil e podem ser arrematados 
separadamente. 

O leilão será realizado a partir das 
10h, no Hotel Majestic, em Natal. 

José Aldenir / Agora RN

Móveis do Papi serão leiloados
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QUALIDADE GARANTIDA MAKRO

Ofertas válidas para a loja Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 19 a 23 de setembro de 2018 ou enquanto 
durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. Fica ressalvada 
eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem 
juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem 
juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S/A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao 
ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise 
de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

OFERTAS VÁLIDAS DE 19/9/2018 A 23/9/2018OFERTAS DE DIAS05 OFERTAS VÁLIDAS DE 19/9/2018 A 23/9/2018OFERTAS DE DIAS05
ESPECIAL 

HORTIFRÚTIHORTIFRÚTIHORTIFRÚTIHORTIFRÚTIHORTIFRÚTI
Batata Doce 
Rosada 
Granel 1,69

KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS 
DE 19/9/2018 
A 23/9/2018

OFERTAS DE

5 DIAS

HORTIFRÚTIHORTIFRÚTIHORTIFRÚTIHORTIFRÚTI

UVA ITÁLIA
GRANEL

3,99
KG

R$

UVA ITÁLIA

Pimentao Verde 
Granel 1,99

KG

R$199R$
Beterraba 
Granel 1,79

KG

R$
Banana Pacovan 
Granel 1,99

KG

R$

Tomate Especial 
Granel 1,59

KG

R$ Batata Lavada 
Especial 
Granel 1,79

KG

R$

CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,79
KG

R$

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 
18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).BEBA COM MODERAÇÃO RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. 
MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

QUALIDADE GARANTIDA MAKRO

72,90
PCT.

R$10,89
UNID.

R$9,39
UNID.

R$

2,79
UNID.

R$3,79
PCT.

R$

3,89
PCT.

R$2,89
PCT.

R$0,99
PCT.

R$ 3,45
PCT.

R$9,89
UNID.

R$

10,79
UNID.

R$29,90
UNID.

R$16,49
EMB.

R$15,59
EMB.

R$ 25,30
EMB.

R$

46,90
UNID.

R$

19,90
EMB.

R$

Alimento para 
cães Champ
Pacote c/ 18kg

Desinfetante 
Dragão
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 2L

Omeleteira Garlic Brinox
Cor: vermelha

Vassoura 
Noviça 
Bettanin

Lâmpada led 
Classic Kian
Potência: 9W

Papel de alumínio Wyda
Embalagem c/ 30cm x 7,5m

3,59
EMB.

R$

PAGUE 2LEVE 3

Maionese m&k
Unidade c/ 500g

Molho de 
tomate 
Fugini
Unidade 
c/ 340g

1,05
UNID.

R$Leite 
em pó Italac
Pacote 
c/ 200g

O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 
2 ANOS DE IDADE 

OU MAIS.

Biscoito maizena Vitarella
Pacote c/ 400gPizza Sadia

Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
460g

Batata 
palha Aro
Unidade c/ 
500g

Queijo 
mussarela 
fatiado Aro
Embalagem 
c/ 500g

Queijo prato 
fatiado Aro
Embalagem 
c/ 500g

Cream cheese Aro
Unidade c/ 1,5k g

Papel higiênico folha simples Aro
Embalagem promocional 
leve 24, pague 22 rolos c/ 60m

Café 3 
Corações
Pacote c/ 
250g

Feijão- 
carioca 
Kicaldo
Pacote 
c/ 1kg

Flocão 
Nordestino
Pacote 
c/ 500g

Hambúrguer misto congelado 
Texas Burger Sadia
Embalagem c/ 36 unidades 
c/ 56g

218,90
UNID.

R$

Capa 
de fi lé bovino   
Peça, a partir de

Costela 
suína 
congelada 
Aurora   

Fraldinha 
bovina   
A partir de12,89

KG

R$

17,89
KG

R$

14,89
KG

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Açúcar 
demerara 
Petribu
Pacote c/ 1kg

Peito de 
frango 
congelado
A partir de

Filé de peito 
de frango 
Mauricéia 
Bandeja c/ 1kg

Mortadela 
tubular Sadilar 
Unidade c/ 1kg

Salsicha hot 
dog refriada 
Sadia
Pacote c/ 
500g

Arroz 
parbolizado T2 
Pop
Pacote c/ 1kg

1,65
UNID.

R$

2,09
PCT.

R$

6,39
KG

R$9,99
BANDEJA

R$

6,69
UNID.

R$ 8,39
PCT.

R$2,29
PCT.

R$

Pneu Euzkadi
175/65 R14 82T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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A intimidade é uma das maiores 
vantagens de uma empresa familiar. 
Mas, se não limitada em alguns 
aspectos, pode ser prejudicial. Como 
nas reuniões que tratam de sucessão 
nas empresas familiares, que por 
vezes deixam de ser realizadas ou 
são feitas de forma errada. 

Assim, lanço a pergunta: como 
tornar as reuniões sobre esse tema 
produtivas? Resumidamente, aqui 
estão 3 dicas.

Primeiro, planeje-se. Questões 
como quem irá participar e sobre 
o que tratará devem ser pensadas 
com antecedência. Crie um roteiro, 
uma pauta, para a reunião. Mas não 
queira resolver todos os assuntos na 
reunião. Eleja os principais pontos, 
deixando claro que será apenas 
um passo de muitos outros. E, 
principalmente, comunique a todos 
que vão dela participar sobre o que 
ela abordará, quais são os objetivos 
da mesma e, com tom positivo e 
afi rmativo, coloque a importância da 
participação de cada um.

No dia marcado, coloque no 
início quais os propósitos da reunião 
e a intenção dela acontecer. Lembre 
de oportunizar a cada participante 
um momento para que ele divida 
suas expectativas, seus desejos e 
considerações. Coisa rápida, 1 ou 2 
minutos para cada. É também nesse 
momento que se cria as regras de 
participação, como ser respeitoso 
com todos, não interromper o outro, 
se focar nos problemas (não nas 
pessoas ou personalidades), etc.

A dica 3 é sobre registrar o que 
foi tratado. Se a reunião é importante 
para a família e para os negócios, ela 
precisa ser relembrada. Pode ser de 
maneira dinâmica, como anotar em 
tópicos, ou algo mais formal, como 
uma ata (a internet está cheia de 
modelos). Ela tem que conter o que 
foi conversado e os passos a serem 
dados, reunindo de forma clara os 
responsáveis por cada ação. 

O que importa, verdadeiramente, 
é que todos sintam que a reunião 
foi um passo de um processo em 
construção, e que a reunião teve e 
terá impactos positivos no caminho 
futuro.

Semio Timeni (MBA, MSc) é 
advogado e consultor em empresas 
familiares

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Reuniões de sucessão 
nas empresas 
familiares

Morte de Luiz Benes deverá
ser elucidada em até 15 dias

CRIME

Facebook / Reprodução

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aguarda resultado dos exames 
necroscópicos e da perícia no local do crime para a conclusão do inquérito

A Divisão de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (DHPP) da Polícia 
Civil espera concluir o caso da morte 
do adolescente Luiz Benes Leocácio 
Júnior em até 15 dias.  O fi lho do 
ex-prefeito do município de Lajes Be-
nes Leocádio morreu após ser balea-
do durante um sequestro relâmpago 
no dia 15 de agosto, em Natal.

Parte do laudo balístico realiza-
do pelo Instituto Técnico-Científi co 
de Perícia (ITEP) apontou que o tiro 
que atingiu Luiz Benes partiu da ar-
ma de um dos policiais militares que 
participaram da ação - um fuzil cali-
bre 5.56, de uso das forças militares.

De acordo com a delegada Taís 
Aires, titular da investigação no ca-
so, a perícia conseguiu afi rmar que 
o projétil retirado do corpo de Benes 
é de um fuzil mililtar devido às ca-
racterísticas de peso e tamanho. A 
delegada segue agora aguardando 

os exames necroscópicos, como tam-
bém, as demais perícias realizadas 
no local do acontecimento e no veícu-
lo para conclusão do inquérito.

Os quatro policiais militares 

envolvidos no caso estão afastados 
do patrulhamento ostensivo desde 
o início do inquérito policial. Desde 
entaõ, eles trabalham em funções 
administrativas.

Luiz Benes Leocádio Júnior, 17 anos, morreu no último dia 17 de agosto

PERIGO

Relatório revela que 
três juízes estão em 
situação de risco no RN

O Rio Grande do Norte tem três 
juízes ameaçados de morte. O Estado 
está entre os locais onde mais há 
registros de ameaça contra magistrados 
do Nordeste. A informação consta no 
Diagnóstico da Segurança Institucional 
do Poder Judiciário, disponível 
na página eletrônica do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Para 
entrarem na categoria de ameaçados, 
os magistrados relataram casos de 
intimidação, que resultaram na tomada 
de alguma providência por parte da 
administração judiciária. O Tribunal 
de Justiça do RN informou que não é 
possível dar detalhes sobre os juízes 
ameaçados no Estado. 

José Aldenir / Agora RN

Situação foi apontada pelo CNJ

Governo inicia recuperação 
em três praças do Centro

PRESERVAÇÃO

Governo do RN / Reprodução

O Centro Histórico de Natal ga-
nhará a revitalização de mais três 
praças. O Governo do Estado vai re-
formar as praças Sete de Setembro, 
Santa Cruz da Bica e a das Mães. A 
recuperação dessas três praças in-
tegra o projeto de requalifi cação do 
PAC Cidades Históricas, que prevê 
novo paisagismo, pintura e ilumina-
ção, recuperação de monumentos e 
projeto moderno de acessibilidade. 

Ao todo, serão contempladas 11 
praças de Natal e mais dois logra-
douros públicos. O prazo de conclu-
são é de três meses.

“O trabalho realizado na Pra-
ça do Estudante foi atípico dentro 
do projeto, porque precisou ser 
construída, já que no local havia 
apenas um estacionamento. As 
outras serão requalifi cadas. Uma 
ação importante para nosso corre-
dor histórico. Toda cidade turística 
que se preze valoriza sua história 
e este é o primeiro item procurado 
pelo turista no mundo”, destacou 
o secretário estadual de Turismo, 
Manuel Gaspar. Na Praça Sete de 

Setembro, serão investidos R$ 402 
mil. Na Praça Santa Cruz da Bica, 
R$ 378 mil. A Praça das Mães, R$ 
247 mil. E a Praça José da Penha 
vai receber o valor de R$ 333 mil. 

Prazo de entrega é de três meses
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RN introduz tecnologia de realidade 
virtual para a captação de turistas 

NOVIDADE

José Aldenir / Agora RN

Passeio virtual pelas 
dunas de Genipabu 
com um óculos de 
tecnologia 3D foi usado 
com muito sucesso 

Não só material impresso e ví-
deos mostrando as belezas do Rio 
Grande do Norte têm sido sufi cientes 
para vender o destino aos turistas de 
outras regiões do País.

A prova disso foi o Hiper Feirão 
de Viagens Flytour, realizado em 
Campinas, interior de São Paulo, e 
encerrado na última segunda-feira, 
17. Ali, a realidade virtual entrou em 
cena para aumentar o interesse das 
pessoas. Um passeio tridimensional 
virtual pelas dunas de Genipabu por 
meio de um óculos com tecnologia 3D 
foi usado e o resultado foi um número 
recorde de pacotes vendidos.

Esse e outros atrativos, como 
mostras da culinária local, também 
foram usados para atrair o público ao 

estande do RN no evento itinerante 
dedicado a vender os melhores des-
tinos, ofertar pacotes e promover as 
agências de viagem.

O estande de 21 m² da comitiva 
potiguar foi possível graças a um em-
préstimo do Banco Mundial. O trade 
turístico local também esteve presen-
te para reforçar a divulgação, além de 
gestores de municípios com potencial 
turístico. Pocket shows, personagens 
internacionais, food trucks, espaço 
kids foram algumas novidades que 
atraíram o público. Estande do RN esteve sempre lotado
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“As conveniências 
muitas vezes 
prolongam a 
infelicidade”

(Mário de Andrade)

>> Feirinha da 
Primavera. Mais um 
evento na cidade de Serra 
de São Bento que promete 
atrair gente de todo o estado. 
É a Feirinha da Primavera, 
que abrirá no próximo 
sábado, das 14h às 19h, e 
seguirá no domingo, das 
8h ao meio-dia na Praça do 
Turista. Os visitantes irão 
encontrar muito artesanato, 
fl ores, mudas, roupas, 
antiguidades, artes plásticas 
e shows musicais. Um bom 
programa de fi m de semana.

Poluição condena os bebês

Já era algo que se suspeitava, 
e que agora se comprovou as 
evidências. O feto está expos-

to à poluição. É o que assegurou 
uma pesquisa científi ca realizada 
pela Universidade Queen Mary, 
de Londres. O estudo demonstrou 
que o ar tóxico viaja pelos pulmões 
da mãe até chegar à placenta e ao 
futuro bebê.

O resultado da pesquisa foi 
apresentado no último fi m de se-
mana em um congresso da Socie-
dade Respiratória Europeia, confi r-
mando indícios de que tal realidade 
estaria por trás do avanço de en-
fermidades em recém-nascidos. 
Segundo matéria no diário inglês 
The Guardian, não há ainda um 
tratamento.

A médica Lisa Miyashita, uma 
das responsáveis pelo estudo, disse 
ao jornal que é um problema pre-
ocupante. “Há uma grande asso-
ciação entre a poluição ambiental 
que a mãe respira e a saúde do 
feto”. Ela aconselha que as grávi-
das evitem locais com altos níveis 
de contaminação, como as ruas e 
rodovias.

Uma série de pesquisas pré-
vias já havia demonstrado que a 
contaminação do ar aumenta signi-
fi cativamente o risco de nascimen-
tos prematuros e de baixo peso, o 

que pode gerar problemas de saúde 
pelo resto da vida. Um importante 
estudo que analisou mais de 500 
mil nascimentos em Londres, con-
fi rmou.

Os cientistas disseram que o 
ar poluído provoca cada vez mais 
doenças além dos pulmões, o que 
estabelece um quadro de catástrofe 
na saúde pública. Em 2016, uma 
pesquisa revelou presença de nano-
partículas tóxicas em cérebros hu-
manos. Ou seja, a poluição também 
atinge a nossa própria inteligência.

A pesquisa que comprovou as 
suspeitas foi realizada a partir de 
cinco placentas de mulheres fu-
mantes e residentes na capital bri-
tânica. Usando um microscópio, os 
cientistas examinaram 3,5 mil ma-
crófagos (células do sistema imuno-
lógico que neutralizam as bactérias 
danosas) e acharam 72 partículas.

“Não sabemos se essas par-
tículas escuras podem passar ao 
feto, mas a evidência sugere que 
efetivamente é possível”, explicou 
ao The Guardian a doutora Norrice 
Liu, também integrante da equipe 
da Universidade Queen Mary. “O 
que sabemos é que a poluição se-
quer precisa chegar diretamente ao 
feto para ter um efeito; se está na 
placenta, o impacto já está feito”, 
concluiu.

>> Inoperância. E seguem 
sem providências da prefeitura 
de Natal as crateras na avenida 
Hermes da Fonseca no trecho 
entre o quartel 16 RI e o mercado 
de Petrópolis. E também o caos 
na rua Militão Chaves, em 
Candelária, com os automóveis 
nos acostamentos impedindo o 
tráfego normal nas duas faixas.

>> Centro em fuga. Os 
principais sites nacionais 
publicaram ontem o que alertei 
aqui há duas semanas: o velho 
e fi siológico “centrão” começa 
a arrumar as malas para 
desembarcar na campanha de 
Jair Bolsonaro, o líder inconteste 
das pesquisas. Geraldo Alckmin 
segue em queda, até mesmo no 
âmbito literal.

>> Sem privilégios. O 
economista Paulo Guedes, o 
ministro da Fazenda de um 
provável governo Bolsonaro, 
pretende usar os polpudos 
recursos do Sistema S para 
reduzir o défi cit de R$ 139 
bilhões. Bem pensando: se a 
reforma cortou privilégios de 
sindicatos de trabalhadores, que 
faça também dos patronais.

>> Chama a ONU. Já que 
foi feito apelo para a entidade 
máxima das nações processar o 
Brasil pela demora na solução do 
caso Marielle, morta há 6 meses, 
que também seja denunciada 
a demora no assassinato do 
ex-prefeito de Santo André, Celso 
Daniel. Já faz 16 anos e 8 meses 
e não pegaram os mentores.

>> Feminismo separatista. 
O ator Sean Penn, famoso 
também pelo ativismo em favor 
de direitos humanos e minorias, 
disse ao jornal Today que o 
movimento “Me Too” (criado 
por atrizes feministas) faz uma 
campanha obscena que em lugar 
de unir homens e mulheres 
numa boa causa, só quer separá-
los.

>> No Prêmio Emmy. “Não sei 
se vocês sabem, mas o primeiro 
Emmy aconteceu em 1949. As 
coisas eram muito diferentes 
naquela época. O galão de 
gasolina custava 17 centavos, 
uma nova casa custava 7.000 
dólares e todos concordávamos 
que os nazistas eram pessoas 
ruins”. (Comediante Colin Jost)

Rejeição a Bolsonaro atinge 100% 
entre bandidos, intelectualóides e 

pseudo-artistas.

(Lu Ligório)

Quem mandou matar Bolsonaro? 
A imprensa brasileira não tá 

muito interessada no assunto. 

(Leandro Ruschel)

Rachel Sheherazade entrou em 
modo Reinaldo Azevedo, só falta 

defender Lula.

(Letícia Machado)

PICARDIA NAS REDES
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...do portal UOL: 
“Candidato do PDT à 
Presidência: Por votos 
anti-PT, Ciro Gomes 
prioriza Sudeste e 
aumenta presença na TV”;

...do portal DCM 
ONLINE: “Marquezine e 
Neymar são atacados por 
crítica dela a Bolsonaro”;

...Exame: “Sheherazade 
surpreende seguidores 
ao usar hashtag contra 
Bolsonaro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Perigo. A vereadora Júlia Arruda 
fez um alerta ontem em discurso na 
Câmara Municipal de Natal, com 
relação ao pouco alcance da campanha 
de vacinação contra sarampo e 
polio aqui na capital. Segundo a 
parlamentar, apenas 80% das crianças 
até 5 anos foram vacinadas na cidade.
Por conta disso, a campanha foi 
prorrogada até o dia 29 de setembro. 
Em todo o Brasil a média foi de 95% de 
vacinação do público alvo. 
Júlia Arruda destacou que ainda 
existem muitos mitos em torno da 
vacinação e ressaltou a importância 
dos pais vacinarem os fi lhos, pois 
a baixa quantidade de crianças 
vacinadas tem tido relação direta com 
a volta do alto índice dessas doenças 
no país.

>> Entregue. A Associação dos 
Magistrados do Rio Grande do 
Norte (AMARN) e o Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE), representados pelo juiz 
Herval Sampaio; a Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio Grande 
do Norte (OAB/RN), representada 
pelo seu presidente Paulo Coutinho 
e o Movimento Articulado de 
Combate à Corrupção (MARCCO) 
representado por seu coordenador 
adjunto Carlos José Cavalcanti de 
Lima, apresentaram na manhã desta 
segunda, 17, na sede da OAB/RN, 
as 10 propostas de enfrentamento e 
prevenção da corrupção no Governo 
do Rio Grande do Norte.
A Carta de Compromissos foi 
assinada por todos os candidatos 
ao comando do Executivo Estadual: 
Carlos Eduardo (PDT), Robinson 
Faria (PSD), Fátima Bezerra (PT), 
Freitas Júnior (Rede); Brenno 
Queiroga (Solidariedade), Carlos 
Alberto (PSOL); Dário Barbosa 
(PSTU) e Heró Bezerra (PRTB).

>> Internacional. O renomado 
pianista alemão Markus Stange, 
professor da Hochschule für 
Musik Karlsruhe, junta-se a dois 
professores da Escola de Música da 
UFRN, Nan Qi e Durval Cesetti, 
para um recital especial, dedicado 
sobretudo ao repertório escrito para 
piano a 4 e a 6 mãos. 
O recital será nesta sexta-feira, 
dia 21 de setembro, às 19h30, no 
Auditório Onofre Lopes, com entrada 
franca. 

Desfi le Burberry Verão 2019, 
em Londres

>> Convocados. Os vereadores 
de Natal vão receber em 
plenário, esta semana, dois 
auxiliares do Executivo 
Municipal: o procurador-geral 
do Município, Carlos Castim; 
e o presidente do Instituto da 
Previdência dos Servidores do 
Município de Natal (NatalPrev), 
Thiago Costa Marreiros. 
As convocações servirão para 
esclarecer assuntos pertinentes 
às respectivas pastas, 
especialmente referentes aos 
servidores. O procurador estará 
na Câmara na manhã desta 
quarta-feira, 19. Na quinta será 
a vez de receber o Presidente do 
NatalPrev.

>> Por que. A Mesa Diretora 
convocou o procurador-geral 
para tratar sobre o Termo de 
Ajustamento de Gestão (TAG) 
fi rmado entre a Prefeitura e o 
Ministério Público de Contas 
que visa reduzir despesas e 
reequilibrar as fi nanças do 
Município, adequando-se ao 
limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Já o requerimento de 
convocação do presidente do 
NatalPrev foi aprovado na 
sessão desta terça-feira, 18, 
de autoria do vereador Sandro 
Pimentel (PSOL), a partir da 
denúncia de que a Prefeitura 
do Natal deixou de repassar 
cerca de R$ 32 milhões em 
contribuições  previdenciárias 
ao instituto.

>> Campanha. A Campanha 
Setembro Dourado, que 
acontece em todo o país para 
alertar sobre os sintomas 
do câncer infantojuvenil, 
vem ganhando muitos 
adeptos a causa. A Coniacc, 
Confederação Nacional 
de Instituições de Apoio e 
Assistência à Criança e ao 
Adolescente com Câncer, já 
conseguiu o apoio de vários 
artistas, como as cantoras 
Roberta Sá e Vanessa da 
Mata, os atores Rodrigo 
Lombardi, Débora Bloch e 
Viviane Pasmanter, além dos 
integrantes da Banda Plutão 
Já Foi Planeta. O presidente 
da Coniacc é o potiguar Rilder 
Campos. 

Anilson Knight marcando 
presença no lançamento 
do Carnatal 2018

Nesta segunda-feira foi aberta ofi cialmente a agenda de compromissos do 
Miss & Mister RN Internacional. O evento  aconteceu no Quiosque Brahma 
do Praia Shopping. Ao todo 21 misses e 7 misters representantes de várias 
cidades do Rio Grande do Norte foram apresentados. Nesta quarta-
feira enfrentarão a etapa estadual da seleção que elegerá os melhores 
candidatos para a etapa nacional do concurso, que acontece em Vitória, 
no Espírito Santo, entre os dias 20 e 22 de novembro

>> Autógrafos. O escritor e palestrante carioca Fernando Dahia 
realiza em Natal no próximo dia 28 o lançamento do seu segundo livro 
“Evolução da Consciência: conhecimento para um novo começo”, obra 
lançada no mercado nacional, em agosto deste ano, durante a Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo. Dahia apresenta o resultado de 
seu trabalho sobre o comportamento humano para o público potiguar 
em noite de autógrafos, a partir das 19h, na Livraria Saraiva, do 
Midway Mall.
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Kaysar, vice-campeão do “BBB 
18”, anunciou nesta terça-feira, 18, 
através de seu Instagram, que sua 
família está prestes a desembarcar 
no Brasil. Segundo o sírio, seus fami-
liares chegaram no próximo sábado, 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Se você sonha em conquistar uma promoção no 
trabalho, esta é a hora de mostrar serviço. Sua 
vaidade está acentuada. Em saída com amigos, 
pode conhecer pessoas bem interessantes.

Há chance de faturar com algo que faz como 
hobby. Pode surgir a oportunidade de realizar 
um antigo sonho de consumo. Boas surpresas e 
fortes emoções no campo sentimental.

Você vai mostrar mais interesse no trabalho. 
Sua criatividade também pode favorecer o seu 
crescimento profi ssional. Sucesso garantido na 
paquera e no romance.

Você vai encarar o dia com otimismo e usará 
toda sua simpatia para garantir um bom 
entrosamento com as pessoas. Encontro com 
amigos pode animar as paqueras.

Se você planeja mudar de casa ou emprego, vá 
em frente. Boa recuperação em um tratamento 
médico. Na paixão, você vai encantar quem 
quiser com seu charme. Na união, clima sedutor.

O desejo de melhorar de vida será maior e 
incentivará você a investir mais na sua profi ssão. 
No romance, boa fase para conversar, fazer 
planos e tomar decisões a dois.

Você deve estimular a cooperação e a troca 
de ideias no trabalho, pois várias cabeças 
sempre pensam melhor. Sucesso com vendas e 
telemarketing. A intimidade vai esquentar.

Você vai se interessar por tudo que possa trazer 
alguma novidade. Bom momento para investir 
no seu progresso. No amor, vai procurar alguém 
que combine com você.

Sua dedicação no trabalho pode garantir mais 
grana. Você também pode reforçar o orçamento 
com algo feito em casa. Quem está livre pode 
iniciar um romance promissor.

Os astros realçam a sua intuição, por isso, siga 
seus instintos para escolher o melhor caminho a 
seguir. É uma fase promissora para sua carreira. 
A dois, conte e realize suas fantasias.

Vários astros vão renovar a sua vitalidade e a 
sua alegria de viver. Explore seu carisma. Confi e 
na sorte e faça uma fezinha. Na paquera, vai 
encantar com seu charme.

Você pode fazer parcerias importantes ao longo 
do dia e deve contar com o apoio de quem 
confi a para atingir as suas metas. Na união, 
compartilhe seus sonhos.

Beto questiona a história contada por Luzia. Roberval confronta Severo e expulsa o pai de casa. Roberval faz um 
acordo com Dominick para libertá-lo da prisão. Viana alerta Laureta sobre a visita de Roberval a Dominick. Luzia 
aconselha Rosa a se afastar de Laureta e Karola. Valentim vê Luzia, que foge com Groa.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Charlotte defende Elisabeta de Lady Margareth, que consegue fugir. Ernesto e Darcy pensam em sugerir ao 
prefeito a construção de uma nova escola no Vale do Café. Mariana, Brandão e Luccino temem o retorno de 
Xavier. Susana e Petúlia tentam sequestrar o bebê de Cecília, mas Olegário as impede.

ORGULHO E PAIXÃO

Amadeu tranquiliza Marocas, dizendo que é amigo de Dom Sabino. Vanda avisa a Samuca que tentará 
um acordo com Dom Sabino. Marocas não aceita a ajuda de Amadeu para alugar um apartamento. Mrs. 
Calahan aceita a indicação de Amadeu e contrata Miss Celine como professora da escola.

O TEMPO NÃO PARA

Família de Kaysar deixa Síria
e chega ao Brasil no sábado

REENCONTRO
TV Globo / Reprodução

Ele se emocionou em vídeo no Insta

Vice-campeão do Big 
Brother tinha sonho de 
resgatar família do país,
que vive guerra civil

22, no País.
Em um vídeo, Kaysar se emo-

cionou ao dizer que após sete anos 
vai conseguir realizar seu maior 
sonho. “Caracos, nunca, mas nunca, 
desistam dos seus sonhos. Muita 
saudade, muita emoção, muita ale-
gria e o mais importante, muita Fé. 
Nesse sábado Dia 22/09/2018 às 21h 
da noite no aeroporto da Curitiba o 
maior sonho da minha vida vai vi-
rar realidade, minha família vai vir 
no Brasil e vou rever eles após sete 
anos”, escreveu ele. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

TIBR
DIVINDADE

SINALVERDE
SARIASCOM
QASSENB

MUARORGÃO
VERORDOL

DIDIAFS
EATERRADO

UNIDOSCEP
PUROTRAGO

NADOIRS
CPOFLAT

VIZINHANÇA
ASSOARAL

Aquele
que entra
à força

Forma
de paga-
mento via
Correio 

Indica trân-
sito livre,
nos semá-

foros

Traje da
indiana

Nojo;
aversão

Animal
da raça 
do burro
(Zool.)

Napoleão 
Bonaparte,
imperador 

Aquilo
que sobra

Gratuita-
mente

Significado
do "U",
em EUA

Conso-
antes de

"zás"

Limpar o
nariz com
um lenço 

Antônio
Lopes,
técnico

Causa 
sofrimento 

Abono
salarial

Casto

Sódio
(símbolo)

Avistar
Renato
Aragão
na TV

Ser supre-
mo (Rel.)

Serviço telefônico da
polícia destinado a

queixas
anônimas 

Vaso para
água
Diver-
sificar 

Veículo
aquático

Excluir da
herança 

Apart-
hotel

Existe;
tem

Gole de
bebida

Proprie-
tário

Coberto
de entulho

Raiva
cega

Ordinal
(abrev.)
Cubo nu-
merado

Cozinhe
no forno 

(?) Toledo,
humorista

O da visão
é o olho
Dobro de

quatro
Sufixo de
"formol"
Utensílio

para corte

Sortear 

Código
postal
(sigla)

Cercania;
arredores

Risos,
na web

Resposta
rara no

altar

3/pis. 4/flat — muar — tina. 9/divindade.



15ESPORTESQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br19.09.2018

Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa
Secretária de Estado da Educação e da Cultura

Natal/RN, de 17 setembro de 2018

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO/GS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, CONVOCAM OS SERVIDORES RELACIONADOS PARA APRESENTAREM-SE À 
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA - CPS/SEEC, no prazo de quinze dias, contados a 
partir da publicação deste edital, para prestar esclarecimentos acerca do desempenho de suas 
atividades funcionais, sob pena de serem abertos processos administrativos disciplinares, atendendo 
ao previsto no art. 154 e seguintes, do Regime Jurídico Único. O servidor será atendido na sala da 
Comissão Permanente de Sindicância – CPS/SEEC, situado na Secretaria de Estado da Educação e 
da Cultura, Bloco II, Segundo Pavimento, Centro Administrativo, localizado a BR 101, KM 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN - CEP 59.064-901, no horário de 8h às 17 horas. 

Nome Matrícula 

MARTA MARIA MAIA E SILVA  59936-0/1 

CLEANTO DE CASTILHO BRANDÃO FILHO 1215698/1 

RICARDO YAMASHITA SANTOS 208614-0/2 

MARIA DAS GRAÇAS JERONIMO COSTA 28122-0/1 

ALEX CARLEANO DA SILVA 127712-0/1 

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA  79780-4/1 

MARIA DAS GRAÇAS GAMELEIRA 63034-9/1 

LUCIANA DE LIMA ANDRADE 124161-3/1 

JOACIR PIRES DE ANDRADE 124396-9/1 

REGINALDO DE SENA CORREIA 129780-5/1 

ANTONIO CARLOS DA COSTA 123831-0/1 

FRANCISCO BERNARDO FERNANDES 85488-3/1 

TERENCIO FERNANDES DE ALMEIDA 123034-4/1 

ADILINO JUVENCIO DE ANDRADE 124818-9/1 

IVONETE PEREIRA PAULA BARROS 21137-0/1 

ANTONIO JOSÉ DA SILVA VERAS 123795-0/1 

ANA PAULA OLIVEIRA VALE  127664-6/1 

MOACYR GONDIN LOSSIO NETO 128067-8/1 

DENISE DE MEDEIROS BRANDÂO 1207687-1 

JOSE PEREIRA DE SOUSA 128893-8/1 

MARIA AUXILIADORA BARBOSA LIMA 124335-7/1 

REGINALDO DE SENA CORREIA 129780-5/1 

PAULO FERNANDES DE GOIS 49363-5/1 

ERONILDES INOCÊNCIO DA SILVA     1772139/1 

JOSE BARBOSA RIBEIRO 1771906/1 

JOSE REGINALDO DE ARAUJO MONTEIRO 79250/0 

ROSENILDO DA SILVA FERREIRA 1302230/1 

 

AVISO DE REAPRAZAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

José Antônio de Medeiros Clemente
Prefeito Municipal

O Município de Serrinha, através de seu Prefeito, torna público que às 09h45min do dia 
10/10/2018, na sala de reunião da CPL, situada na Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro, 
será realizada Tomada de Preços, do tipo menor preço Global, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
MERCADO PUBLICO DE SERRINHA No município de Serrinha/RN. O reaprazamento se dá 
devido ao feriado a nível estadual datado em 03/10/2018 (feriado de mártires) Informações na 
sede da Prefeitura no setor da CPL ou pelo email serrinha.rn.licitacoes@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

PROCESSSO Nº 028/2018

Serrinha/RN, 17/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados à confecção da merenda 
escolar dos alunos da educação básica deste Município, atendendo ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O prefeito Municipal de Touros/RN homologa, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
resultado do procedimento da Chamada Pública supracitada, adjudicando seu objeto aos Fornecedores 
Individuais, abaixo relacionados, determinando a convocação dos mesmos para a assinatura dos 
contratos:

Touros (RN), 18 de setembro de 2018. 
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE - Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.752/2018

N° FORNECEDORES INDIVIDUAIS CPF/MF N° VALOR TOTAL R$ 
01 EUDOCIO BEZERRA BARROS 294.196.034-15 18.585,90 
02 ELIAS DE SOUZA BARROS 075.782.874-43 13.233,73 
03 JOSÉ MARQUES FERREIRA 366.012.174-68 17.932,43 
04 MARIA VANUZA DA SILVA COSTA 031.242.444-27 14.309,88 
05 JOÃO MARIA ZACARIAS DO NASCIMENTO 723.168.104-20 14.348,04 
06 MARIA DO SOCORRO SILVANO PEREIRA 530.790.274-34 2.854,12 
07 JOSEFÁ TEXEIRA DA SILVA 474.131.154-68 15.787,44 
08 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 596.546.434-72 19.990,79 

i. 



O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) avaliou positivamente a eta-
pa regional dos Jogos Escolares da 
Juventude ocorrida em Natal. O 
evento foi encerrado no último do-
mingo, 16, e trouxe ao Rio Grande do 
Norte mais de 1,3 mil atletas de todo 
o Nordeste. 

Nesta quarta-feira, 19, o COB 
inicia uma nova etapa regional dos 
Jogos Escolares. As provas aconte-
cem em Manaus (AM). A competição 
receberá equipes nas categorias 12 a 
14 anos e 15 a 17 anos dos sete esta-
dos do Norte e dois do Centro-oeste.

Sobre Natal, o gerente executivo 
do COB, Kenji Saito, avaliou que a 
competição serviu de porta de en-
trada para o esporte competitivo em 
nível nacional para jovens atletas. 
“Pelo nível de comprometimento e 
planejamento da equipe de traba-
lho e a motivação que as delegações 
apresentaram, percebo que a evolu-

ção na organização dos Jogos é uma 
realidade e a consequência de um 
bom trabalho”, afi rmou.

Ainda segundo ele, os Jogos Es-
colares servem para identifi car os 
atletas que surgem na competição 
e desenvolver ações além dos Jogos 
Escolares também estão no radar. 
“Precisamos capacitar esses jovens 
e potencializar os seus talentos. Pa-
ra a etapa nacional, em novembro, 
convidamos os técnicos das seleções 
de base de todos os 14 esportes par-
ticipantes dos Jogos para observar a 
competição in loco”, revela.

Segundo o COB, dos 81 atletas 
que estão embarcando para Buenos 
Aires no próximo mês para os Jogos 
Olímpicos da Juventude, 33 partici-
param dos Jogos Escolares. 

A etapa nacional dos Jogos Esco-
lares da Juventude, que acontecerá 
de 12 a 25 de novembro, também 
será em Natal.
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COB avalia positivamente etapa 
dos Jogos Escolares em Natal 

REGIONAL

Wander Roberto / Exemplus

Mais de 1,3 mil atletas 
de todo o Nordeste 
participaram da 
competição nas praças 
esportivas de Natal

Natal será sede da etapa nacional

Sylvinho é confi rmado na 
comissão técnica do Brasil

SELEÇÃO

Lucas Figueiredo / CBF

O coordenador de seleções da 
CBF, Edu Gaspar, confi rmou que 
Sylvinho se tornou membro perma-
nente da comissão técnica da Sele-
ção Brasileira. O ex-jogador vinha 
trabalhando com a comissão técnica 
de Tite desde 2006, mas estava divi-
dindo suas atribuições com a Inter 
de Milão e vinha sendo convocado 
para atuar na seleção, assim como 
os jogadores. 

“Pelo tamanho que ele tomou, 
depois da experiência que ele teve 
como atleta, como auxiliar técnico, 
conviveu com grandes profi ssionais. 
Efetivamos ele como membro da 
comissão técnica brasileira”, confi r-
mou Edu Gaspar, coordenador de 
seleções da CBF. 

O ex-lateral-esquerdo, com pas-
sagens por Corinthians, Barcelona 
e Manchester City, vinha atuando 
como assistente da Inter de Milão 
nos últimos anos. Antes exercera 
a mesma função no Corinthians, 
Náutico, Sport e Cruzeiro. 

Nos últimos anos, chegou a ser 
cogitado para virar treinador de 
equipes no Brasil, mas recusou as 
propostas. 

Na mesma entrevista, Edu Gas-

par defendeu a escolha da CBF pe-
los adversários da seleção em seus 
últimos dois amistosos, contra Es-
tados Unidos e El Salvador. Estas 
partidas, ambas disputadas em solo 
norte-americano, foram realizadas 
nos dias 8 e 11 deste mês. 

“Todo esse estudo de seleções 
disponíveis nas datas, eles são feitos 
com antecedência. São feitos convites 
para todas, para jogar com os princi-
pais adversários possíveis”, fi nalizou 
o coordenador de seleções.

Sylvinho é convocado desde 2010

DESFALQUE

Fluminense confi rma 
cirurgia, e Pedro só 
voltará em 2019

Apesar das expectativas dos 
médicos do Fluminense, o atacante 
Pedro terá mesmo que passar por 
cirurgia no joelho. O médico Michael 
Simoni, diretor de saúde do clube 
carioca, que apontou o tempo de 
seis meses para a recuperação 
do jogador, um dos artilheiros do 
Brasileirão mesmo sem jogar desde 
o dia 25 de agosto. Pedro sofreu 
uma entorse com estiramento do 
ligamento do joelho direito no dia 25, 
durante a partida contra o Cruzeiro, 
segundo tempo, pela 21ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Reprodução  / Fluminense

Atleta sofreu entorse no joelho 

 

Os Governos Federal e Estadual enfraquecem 
a Polícia Militar, provocando uma insegurança geral, 
assim o natalense fica refém dos bandidos. Os 
assaltantes, de arma em punho, roubam você e seus 
filhos e o governo faz ouvido de mercador. Do outro 
lado, o Governo Federal rouba todos os brasileiros, 
assalta a todos com o cartão de crédito. Os brasileiros 
precisam de políticos que exijam um tratamento justo 
no mercado financeiro. E o candidato Jurandir Marinho, 
se eleito senador, vai trabalhar no congresso para o 
governo cobrar um juros justo pra todos os brasileiros.  

ACORDA NATAL! O governo paga pelo seu 
dinheiro 6% ao ano e cobra de vocês, e empresta para 
a população a 400% ao ano. Isso é justo? Isso sim que 
é um verdadeiro assalto. Na Europa o governo paga 
pelo dinheiro do povo 1,5%, ao ano e quando empresta 
a população cobra no cartão de crédito 2,2% ao ano. 
Nos Estados Unidos o governo paga pelo seu dinheiro 
2% ao ano e cobra da população, no catão de crédito, 
2,8% ano. Compare e veja! Isso é que é um ASSALTO.          
VAMOS MUDAR! 
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FRANCISCA SOUZA | ANTÔNIO ARAÚJO

CNPJ CANDIDATO  31.234.87210001- 48 / PRTB. Valor  R$ 850,00. 
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