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Ex-prefeito de Canguaretama, 
Jurandir Marinho sugere que 
governos não paguem impostos ao 
comprar produtos e serviços.

No primeiro semestre do ano 
passado, foram 135 vítimas 
atendidas no Hospital Walfredo 
Gurgel, contra 92 este ano.

Meta do órgão é evitar que 
candidatos distribuam os chamados 
“vales” para comprar votos de 
eleitores no Rio Grande do Norte.

Candidato do PRTB 
ao Senado propõe 
desoneração fi scal 
para entes públicos

Acidentes com 
ciclistas caem 31% 
no Estado de 2017 
para 2018, diz Detran

MPF intensifi ca 
fi scalização contra 
venda irregular de 
combustíveis

Edital do concurso 
da Civil sai este ano

Bulls se prepara para semifi nal da 
elite do futebol americano no Brasil

Secretária de Segurança Pública, Sheila Freitas, diz que serão 302 vagas, sendo 
41 para delegado, 26 para escrivão e 235 para agentes. Corporação não tem 
concurso há 14 anos, o que gerou défi cit de mais de três mil profi ssionais.

Após conquistar cinco vitórias em seis jogos na fase regular, time potiguar volta 
a campo no próximo dia 14, para enfrentar o Recife Mariners, em Pernambuco.
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Jurandir é advogado tributarista

Tradicional equipe potiguar disputa Conferência Nordeste (Norte) do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano
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Karla Veruska quer
ter mandato a favor
da saúde bucal
Candidata a deputada federal
pelo Avante, ela pretende 
trabalhar também em outras
áreas prioritárias.

Karla Veruska quer
ter mandato a favor
da saúde bucal
Candidata a deputada federal
pelo Avante, ela pretende 
trabalhar também em outras

Karla Veruska quer
ter mandato a favor

Candidata a deputada federal

trabalhar também em outras



Bons resultados

A diretoria do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) tem 
apresentado – em reuniões sobretudo com integrantes do trade 

turístico – resultados obtidos na atual gestão. O diretor do Instituto, 
Rondinelle Oliveira, tem mostrado números que apontam para 
uma desburocratização completa do órgão. A partir de um processo 
de agilização de procedimentos (principalmente licenciamentos 
ambientais), a atual administração tem batido recordes na emissão 
de licenças. O trabalho tem rendido mais investimentos para o 
Estado, como é o caso do resort Vila Galé – que gera centenas de 
empregos em Touros, no litoral norte.

>> Mais resorts. Outro resultado 
do trabalho do Idema foi o anúncio 
recente da construção de uma 
unidade do Six Senses Resorts & 
Spa no Rio Grande do Norte. Será 
a primeira unidade do grupo nas 
Américas.

>> Grandioso. Conhecido por 
suas propriedades asiáticas de luxo 
sustentável, a unidade da rede 
hoteleira do grupo Eco Estrela 
será instalada no município de 
Baía Formosa, no litoral sul. O Six 
Senses prioriza destinos em lugares 
distantes dos centros urbanos e a 
beleza natural dos lugares em que 
está instalado. Opera 11 resorts e 31 
spas em 20 países.

>> Emprego e investimento. 
O investimento do Six Senses na 
primeira fase será de US$ 400 
milhões, chegando a US$ 1,5 bilhão 
ao fi nal do empreendimento. A 
previsão é de que sejam geradas 
cerca de 400 novas vagas de 
empregos diretos e 4 mil indiretos.

>> Plano nacional. Candidato do 
PRTB ao Senado, Jurandir Marinho 
acredita que o problema brasileiro 
só será resolvido a longo prazo – 
com um grande plano nacional de 
desenvolvimento. Ele cita o exemplo 
da Coreia do Sul. O país asiático 
tinha, décadas atrás, um PIB que 
era 20% do brasileiro. “Eles fi zeram 
um grande planejamento na área de 
educação e, trinta anos depois, o PIB 
deles é o dobro do nosso”, afi rma.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Foi uma decisão 
tomada pelo governo 
federal, quando o PT 

estava no poder”
Candidato do PDT ao Governo do 

Estado, Carlos Eduardo Alves, sobre 
desativação do aeroporto Augusto 
Severo em Parnamirim, ao negar 

que teve ingerência sobre o caso

>> Lula não. O Ministério 
Público Eleitoral recomendou 
à Polícia Rodoviária Federal e 
à Polícia Rodoviária Estadual 
para que abordem os veículos 
que contenham propaganda, 
sobretudo adesivos, do 
ex-presidente Lula (foto) 
como candidato à Presidência 
da República. Esse tipo de 
divulgação já foi considerado 
ilegal pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Os condutores 
podem ser denunciados por 
crime eleitoral.

>> Maria da Penha. Ex-prefeito de 
Canguaretama, Jurandir também 
defende mudanças na Lei Maria 
da Penha, criada com o objetivo 
de combater a violência contra a 
mulher. Ele argumenta que a lei 
não diminuiu casos de violência 
porque as punições para agressores 
previstas na lei são brandas. “Ficar 
afastado 300 metros da mulher? Isso 
é pena?”, critica. Para ele, é preciso 
endurecer as punições. “A lei tem de 
ser feita para frear crimes, não para 
aumentar”.

>> Saúde. Outra proposta do 
candidato do PRTB – que concede 
entrevista na edição de hoje do 
Agora RN – é a abertura de hospitais 
militares para a população em geral. 
Para ele, o Hospital de Guarnição, 
do Exército, deveria receber cidadãos 
comuns, e não apenas militares ou 
seus familiares. “O imposto que 
mantém aquela estrutura é pago 
por todos, portanto, pertence ao povo 
brasileiro”, emenda.

>> Errata. Diferentemente do que 
o Agora RN publicou na terça-feira, 
2, o professor universitário Robério 
Paulino, candidato do PSOL a 
deputado estadual, não mantém em 
Nossa Senhora da Apresentação, 
na Zona Norte de Natal, um projeto 
para exibição de fi lmes e atividades 
de cultura e lazer. Isso, na verdade, é 
uma de suas propostas de campanha. 
Ele pretende iniciar o projeto caso 
eleito deputado, contando com apoio 
de entidades como universidades.

José Aldenir / Agora RN
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Uma das características 
mais fortes do ser humano é ser 
um animal coletivo. Os homens 
evoluíram a partir de núcleos 
familiares, seu desenvolvimento 
ao longo dos milênios vem de 
trabalharem juntos em busca de um 
ideal comum. 

E como isso se apresenta de 
maneira mais forte no mundo dos 
negócios deste século XXI? Nas 
empresas familiares. Empregados 
deste tipo de empresa, desprezando 
barreiras geográfi cas, culturais 
ou crenças, tendem a demonstrar 
um elevado grau de engajamento 
e ética, se comparados à 
colaboradores de empresas não 
familiares. 

Pesquisas tem demonstrado 
isso. Entre elas, podemos destacar 
uma feita na sociedade americana, 
com mais de 100.000 questionários 
respondidos no Glassdoor – 
importante site de empregos dos 
EUA – durante 4 anos. 

Esta Pesquisa, conduzida 
pelos professores norte-americanos 
Huang, Li, Meschke e Guthrie 
(Family Firms, Employee Satisfaction, 
and Corporate Performance) e 
publicado no Journal of Corporate 
Finance 34,  demonstrou que uma 
empresa liderada pelo fundador tem 
empregados mais engajados e que 
acreditam mais nos seus líderes e 
nas estratégias da empresa, pois 
esta liderança do fundador tende 
a ser mais focada nos objetivos do 
negócio.

O elevado grau de ética das 
empresas familiares também cria um 
ambiente ligado ao engajamento, ao 
“vestir a camisa da empresa”, como 
se diz no popular. Isso tem a ver com 
uma atmosfera menos burocrática, 
à autonomia de decisão e uma 
comunicação interna mais fácil e 
ampla. 

Sua empresa é assim? Não? O 
que falta para implementa-las? São 
atitudes simples e de fácil inserção 
nas empresas familiares que tendem 
a gerar impactos e elevar o grau 
de satisfação dos colaboradores, 
criando um ciclo virtuoso de 
benesses para todos os envolvidos.

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

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Satisfação em 
trabalhar nas 
empresas familiares
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Dentista com trabalhos sociais, Karla 
Veruska visa a Câmara dos Deputados

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Presidente do Avante 
e esposa do vereador 
Raniere Barbosa, ela 
busca um Brasil com 
saúde nos dentes

Dentista com mais de 20 anos de 
experiência, a presidente estadual do 
Avante, Karla Veruska, lançou-se na 
política nessas eleições. Candidata a 
deputada federal, a esposa do verea-
dor Raniere Barbosa, presidente da 
Câmara Municipal de Natal, vem con-
quistando o eleitorado por onde passa. 
Sincera, ela garante que vai atuar em 
todas áreas prioritárias para tirar o 
Estado da situação calamitosa, mas 
dará atenção especial à saúde.

Potiguar nascida no município 
de Bento Fernandes, Karla Veruska 

vem fazendo uma peregrinação por 
todo o Estado, embora já tenha um 
trabalho como odontóloga reconheci-
do pela sociedade e, principalmente, 
por seus pacientes. Os trabalhos 
juntos a fundações e demais organi-
zações associativas – voltados para o 
social – renderam a Karla Veruska 
a possibilidade de entrar na política 
com chances de sair vitoriosa em 
uma primeira eleição.

Na área da saúde, Karla Veruska 
pretende atuar na Frente Parlamen-
tar de Odontologia para tornar o 
atendimento acessível a toda popula-
ção. Para ela, torna-se fundamental a 
defesa e o fortalecimento do Progra-
ma Saúde da Família, além da atua-
lização da tabela do Sistema Único de 
Saúde (SUS), para que os prestadores 
de serviço recebam um valor mais 
justo pelo trabalho executado. Karla 
Veruska apresentará um projeto de 

atendimento domiciliar aos idosos, 
que será feito por equipes multipro-
fi ssionais integradas por médicos, fi -
sioterapeutas, psicólogos, assistentes 
sociais e auxiliares de enfermagem.

Em suas visitas a diversos muni-
cípios, ela tem fi rmado o compromis-
so no fortalecimento da Central de 
Transplante do Rio Grande do Nor-
te. De acordo com Karla Veruska, 
também é necessário um projeto que 
estabeleça direitos aos portadores de 
autismo, para que eles sejam atendi-
dos pelos benefícios previdenciários. 
Ela destaca que está começando 
uma luta pelo aumento de recursos 
do SUS para rede de atenção à saú-
de mental, com ações próprias na 
rede básica e a implementação de 
uma política de atenção integral aos 
usuários de álcool e drogas. “Vamos 
trabalhar, ainda, com políticas de 
prevenção a doenças”, disse.Karla Veruska é candidata do Avante

Os Aeroportos só deixam de funcionar quando as condições 
climáticas  fi cam instáveis. Dentro dos aeroportos temos tudo:  
ar-condicionado, elevadores, escadas rolantes, água gelada, 

banheiros, juizados, segurança pública e privada dentre outros. E 
não para por aqui: O aeroporto também tem um equipamento que 

se usa muito nas unidades de saúde, conhecido como (RAIO X).
Tenho viajado a cerca de 42 anos e nunca vi um aeroporto parar 
por quebra deste equipamento. Pois os mesmos possui (03 raio-x 

de reserva) se não fosse cômico seria engraçado.
Será que o GOVERNO prioriza a SAÚDE mesmo? Enquanto 

falta até dinheiro para consertar um Raio-X do hospital,  nos 
aeroportos tem 01 em operação e 03 raio-x de reserva. 

AEROPORTO X SAÚDE
ACORDA NATAL!

O que é mais importante um RAIO-X 
no aeroporto ou no HOSPITAL?

 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 
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Este ano, Karla Veruska recebeu 
o convite para ingressar na política 
e aceitou. “Aceitei ser candidata a 
deputada federal. O Avante é o meu 
primeiro partido e confesso que estou 
muito empolgada e entusiasmada. 
Estamos construindo, no Rio Gran-
de do Norte, um partido com fi liados 
comprometidos com nossa gente e 
engajados na causa de transformar e 
mudar a realidade, a partir de ações 
efetivas a serem desenvolvidas na 
política”, afi rma Karla Veruska.

Como candidata a deputada 
federal, Karla Veruska elegeu, a 
partir das próprias demandas da 
comunidade, três grandes pilares 
de trabalho: geração de emprego, 
políticas públicas para as mulheres 
e projetos de promoção e melhoria da 
rede pública de saúde.

Karla Veruska vai defender a 
promoção e ampliação do acesso 
a mulher à toda rede do SUS para 
atendimento preventivo, junto com 
a defesa para consolidação da Polí-
tica Nacional de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher, além de lutar 
para tornar mais rígidas as punições 
dos casos de violência, com o cumpri-
mento a Lei Maria da Penha.

Na área social, ela vai incentivar 
parcerias com as organizações não 
governamentais para que recebam 

Geração de empregos e políticas para 
as mulheres são metas prioritárias

apoio fi nanceiro e possam, assim, 
ampliar suas atividades nas comu-
nidades, com isenção total de taxas 
e impostos para as entidades do 
“terceiro setor”, garantindo a manu-
tenção e a continuidade do trabalho 
dessas instituições.

A candidata promete empenho 
na luta pela geração de empregos, 
defesa do servidor público, garantia 
e ampliação de servidores concur-
sados em funções estratégicas da 
administração pública, desburocra-
tizar os processos de licenciamento 
dos órgãos federais, apoio ao agro-
negócio, diminuição de impostos, 
estímulo ao cooperativismo, melho-
ria para a educação com escolas em 
tempo integral e professores co me-
lhores salários, além da exigência de 
mais recursos federais para o Estado 
Rio Grande do Norte. “Nosso estado 
precisa ser atendido de forma que 
possamos combater os principais 
problemas na saúde, educação, segu-
rança, geração de emprego e renda”, 
destaca Karla Veruska. 

Ela sabe que vai precisar se em-
penhar muito na Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, e justamente por 
isso tem uma série de projetos pron-
tos para serem apresentados assim 
que o mandato se iniciar em janeiro 
do próximo ano. 



Advogado tributarista experien-
te, Jurandir Marinho acredita que é 
possível duplicar a oferta de serviços 
públicos para a população sem au-
mentar um imposto sequer. Candi-
dato do PRTB ao Senado, ele argu-
menta que os brasileiros já pagam 
tributos demais e que mudanças no 
sistema de cobrança seriam sufi cien-
tes para melhorar a capacidade de 
investimento do setor público.

O ex-prefeito de Canguaretama 
por dois mandatos se fundamenta no 
artigo 150 da Constituição Federal 

para apresentar uma proposta que, 
na avaliação dele, permitiria que os 
governos melhorassem a vida da po-
pulação. Ele prega o fi m da cobrança 
de impostos sobre produtos e servi-
ços comprados pela própria adminis-
tração pública – algo já previsto no 
texto constitucional.

“O governo também é um con-
sumidor e hoje compra mercadorias 
com preço fi nal. A minha sugestão 
é desoneração de impostos para 
União, estados e municípios. Na ho-
ra que se retirar o imposto, tudo eu 
vou ter dobrado, já que os impostos 
representam quase a metade no va-
lor fi nal dos produtos”, aponta.

Quando foi prefeito, entre 1997 
e 2004, Jurandir Marinho conseguiu 
na Justiça que a concessionária 
de energia elétrica não cobrasse o 
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) sobre o ser-
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Jurandir: É possível melhorar serviços 
públicos sem cobrar mais impostos

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Ex-prefeito prega
que entes públicos
não paguem impostos 
na aquisição de 
produtos e serviços

Candidato do PRTB ao Senado defende mudanças no sistema tributário do País

O ex-prefeito de Canguaretama 
defende mudanças no modo como a 
máquina pública é gerida atualmen-
te. Entre as suas propostas, está o 
fi m da nomeação para integrantes 
de cortes de Justiça, como o Supre-
mo Tribunal Federal, e a repactua-
ção da dívida pública.

“Ninguém nomeado tem capaci-
dade de ser imparcial, correto. Aqui-
lo ali é cargo de confi ança. E outra: 
quem indica o ministro não é o presi-
dente, e sim o sistema fi nanceiro. O 
presidente só nomeia”, critica.

Para ele, é preciso romper com 
esse sistema – o que passa, na ava-

liação do candidato, pela eleição de 
Jair Bolsonaro (PSL) para presiden-
te. “Ele não tem papas na língua, 
diz o que pensa. Quero votar nele 
porque o sistema fi nanceiro rouba a 
classe trabalhadora, e acredito que 
Bolsonaro vai mudar isso”, explica.

O candidato do PRTB registra 
que os bancos fi cam com quase me-
tade da arrecadação do País, por 
causa do pagamento de dívidas. “Os 
banqueiros fi cam com quase metade 
da arrecadação e ainda cobram quase 
400% em juros de cartão. Não basta 
ser assaltado nas ruas, tem que ser 
assaltado no bolso também”, diz. 

viço prestado aos órgãos municipais. 
“A juíza entendeu que a Prefeitura 
deveria pagar pelo serviço, não o im-
posto”, afi rma, resgatando mais uma 
vez o artigo 150 da Constituição.

O candidato ao Senado pelo PR-
TB afi rma que, com a desoneração 
de impostos para entes públicos, as 
prefeituras e os governos estaduais e 
federal poderiam comprar produtos 
até pela metade do preço. Segundo 
a proposta, na área da saúde, por 
exemplo, não faltaria dinheiro para 
comprar medicamentos e equipa-
mentos para exames mais sofi stica-
dos; e, na segurança, poderiam ser 
compradas viaturas mais baratas.

É preciso também, na avaliação 
do ex-prefeito, alterar o modo como 
a distribuição de recursos do ICMS 
é feita nos estados. Atualmente, a 
legislação reserva para as prefeitu-
ras 25% de tudo o que é arrecadado 
com o imposto, mas a distribuição 
acontece de acordo com a circulação 
de bens e serviços no município, não 
apenas segundo a população. Isso 
faz com que municípios pequenos, 
como Guamaré, sejam benefi ciados 
por terem extração de petróleo em 
seu território, em detrimento do 
contingente populacional da capi-
tal. “Natal é roubada em R$ 10 mi-
lhões todo mês”, afi rma.

Concurso para ministros do Supremo 
e cerco ao lucro dos bancos no País

PODE CONFIAR EM 
QUEM FAZ POLITICA 
COM EXEMPLOS E NÃO 
SÓ COM PALAVRAS!
JOSÉ DIAS se comprometeu a não receber o seu 
salário de deputado estadual enquanto o Governo do 
Estado continuar atrasando o salário dos servidores.

Não receberei meu salário antes dos 
funcionários que estão na mesma 
faixa salarial: meu compromisso é 
priorizar projetos que contribuam 
para o pagamento da folha e para 
garantir as necessidades essenciais 
do povo potiguar.”

“

CNPJ: 31.211.483/0001-05 | Coligação Trabalho e Superação II PSDB, PSD, PSB, PR e PROS | Valor do Anúncio: R$ 850
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O Ministério Público Federal 
(MPF) enviou uma recomendação 
aos postos de gasolina e ao Sindi-
cato do Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo do Estado do 
Rio Grande do Norte (Sindipostos/
RN). O objetivo é fi scalizar a venda 
de combustíveis para os candidatos 
que estão participando das eleições 
de 2018 e evitar, por exemplo, o uso 
da verba de campanha para compra 
de votos.

De acordo com a recomendação, 
todas as aquisições deverão ser for-

malizadas através de “contrato com 
o posto revendedor ou de venda com 
emissão de nota fi scal em que fi que 
registrada a identifi cação do candi-

dato, com o número do seu CNPJ de 
campanha e a referência do cheque 
de campanha utilizado para o seu 
pagamento”. O documento também 

alerta que esse processo não deve in-
terferir no atendimento dos demais 
clientes, muito menos haver .

A Lei das Eleições (9.504/97) 
aponta que a distribuição gratuita e 
desmedida de bens ou valores (inclu-
ídos aí os combustíveis) em período 
eleitoral pode confi gurar crime de 
compra de votos (art. 299 do Código 
Eleitoral). A prática pode resultar 
também em representação por cap-
tação ilícita de sufrágio, podendo le-
var, inclusive, à cassação do registro 
ou do diploma do candidato envolvi-
do e à aplicação de multa.

O cidadão que souber de irre-
gularidades envolvendo qualquer 
conduta vedada no período eleitoral 
pode denunciar o caso através da 
Justiça Eleitoral, com o aplicativo 
Pardal, ou ao Ministério Público 
Eleitoral, pela Sala de Atendimento 
ao Cidadão. 
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MPF reforça fi scalização contra venda 
irregular de combustível nas eleições

DE OLHO

José Aldenir / Agora RN

Objetivo é evitar que 
candidatos usem os 
chamados “vales” 
de combustível para 
comprar votos no RN

Distribuição gratuita de bens pode ser interpretada como compra de votos



7POLÍTICAQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br04.10.2018

Esam Elali quer levar para o Estado 
trabalho que executa em Cotovelo

PERFIL

Empresário, arquiteto e urbanista, palestino cristão e radicado no RN desenvolve uma série de trabalhos, 
que vão desde capacitação e qualificação de mão de obra, a ações esportivas, culturais e recreativas

Inovar, organizar e pôr em prá-
tica as ideias que surgem antes que 
esfriem. Essa é apenas uma das ca-
racterísticas de Esam Elali, empre-
sário do setor imobiliário, arquiteto 
e urbanista, que se lança candidato 
a deputado estadual pelo PSC em 
busca de um novo modelo de fazer 
política. A diferença é que ele não vai 
testar novas fórmulas. Mesmo sem 
mandato, Esam Elali age em prol da 
população.

Exemplos destas ações incon-
táveis podem ser vistas por meio 
da Associação dos Proprietários, 
Moradores e Veranistas da Praia 
Cotovelo (Promovec), que é presi-
dida por Esam Elali e que mantém 
atividades diárias. São ações nas 

áreas de esporte, cultura, cursos de 
qualifi cação e capacitação de mão de 
obra, ofi cinas de artesanato para a 
geração de renda, serviços psicológi-
cos, odontológicos e médicos, além de 
aulas de reforço para estudantes do 
ensino fundamental e médio.

O trabalho deste palestino cris-
tão e radicado no Rio Grande do 
Norte começou nos anos 70, precisa-
mente em 1976. Esam Elali estudou 
no Colégio Marista, participou do 
Centro Cívico, foi diretor da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) - cujo 
projeto arquitetônico é de sua auto-
ria - criou a associação de lojistas do 
Bom Preço e, na Promovec, fez uma 
série de ações sociais, o que inclui até 
uma rádio local, chegando até Pium 

e Pirangi e que agora também está 
disponível na internet, podendo ser 
acessada pelos celulares.

Hoje, a Promovec benefi cia dire-
tamente 250 pessoas de forma cons-
tante e um número maior de manei-
ra indireta. “Às vezes, alguém faz um 
curso, ou precisa de um atendimento 
odontológico”, diz Elali, que, junto 
com os moradores do bairro, parti-
cipou recentemente de atividade de 
limpeza da praia e de gincanas de co-
nhecimento em saúde no município 
de Parnamirim. “São atividades que 
sempre realizamos”, completa Elali, 
que faz parte do Motoclube Fé na 
estrada – um grupo de motociclistas 
cristãos que trabalha com a evangeli-
zação em cidades carentes.

Como deputado estadual, Esam 
Elali entende que seu trabalho será 
legislar e fi scalizar o Poder Executi-
vo. Ele deixa claro que, por meio de 
projetos e iniciativas, é possível tra-
zer mais investimentos para o setor 
turístico, com qualifi cação de mão 
de obra para hotéis, restaurantes, 
feiras e passeios pelo litoral. Outra 
preocupação de Elali é com o porto, 
que, em sua avaliação, precisa ser 
melhorado.

“Melhor mesmo seria construir 
outro no litoral norte, tornando o Rio 
Grande do Norte uma rota de esco-
amento reconhecida, porque o porto 
de Natal é limitado. Alguém esque-
ceu os navios cruzeiros na época da 
Copa?”, questiona.

José Aldenir / Agora RN

Candidato do PSC a deputado estadual defende usinas de dessalinização

Metas: acabar com a seca
e com a falta de segurança

O desejo de acabar com a seca é 
uma vontade geral que caminha a 
passos lentos. Pelo menos esta é a 
avaliação de Esam Elali, que acre-
dita ser possível levar água para to-
dos utilizando-se de usinas de des-
salinização. “Dá para instalar. Em 
outros locais, a experiência foi boa. 
Além de levar água, contribui com a 
agricultura, pecuária, enfi m, com a 
economia – isso sem contar que aca-
ba com o êxodo rural. Precisamos 
tirar proveito de nossas riquezas 
naturais. O sertão com água e ener-
gia – pelos meios eólico e solar – vai 

gerar um grande desenvolvimento 
econômico e sustentável”, detalha.

Outra preocupação de Esam 
Elali está voltada para a área de se-
gurança. Neste caso, ele já tem uma 
ideia bem-sucedida em Cotovelo. 
Uma ação conjunta dos associados 
da Promovec mostrou que o investi-
mento não é grande e os resultados 
são animadores. Eles espalharam 
40 câmeras por locais estratégicos, 
fazendo todo um controle do movi-
mento no bairro, em conjunto com 
rondas motorizadas. “Faremos isso 
para todo o Estado”, aponta. 
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Experidente médico anestesista, 
Geraldo Ferreira, presidente licen-
ciado do Sindicato dos Médicos do 
Rio Grande do Norte (Sinmed), é 
candidato a deputado federal pelo 
PPS. Ele acredita que políticos anti-
gos ainda têm força, mas o eleitorado 
está cansado das oligarquias e não 
quer a continuidade das mesmas 
famílias no poder.

Para o doutor Geraldo, como é 
mais conhecido, não dá para negar 
que essas famílias também contri-
buíram para o desenvolvimento do 

Estado, porém, a crítica não deve ser 
silenciada. Doutor Geraldo acredita 
que as redes sociais ajudaram a de-
mocratizar as campanhas dos can-
didatos, principalmente porque hoje 

em dia muito mais gente passa o 
tempo na frente dos computadores e 
celulares do que diante da televisão.

Sem medo de errar, doutor Ge-
raldo destaca que essa eleição é o 

início da libertação política dos bra-
sileiros de modo geral. “Os currais 
estão se esvaziando. Ninguém quer 
saber mais dos métodos tradicionais. 
As pessoas querem fi cha limpa e ho-
nestidade. Ninguém aguenta mais 
ouvir sobre corrupção. Diante desta 
questão, haverá mudanças e me co-
loco como uma opção viável por conta 
da experiência que adquiri”, afi rma.

Natural de Marcelino Vieira, no 
Alto Oeste, Geraldo viu muitas famí-
lias migrarem para Natal em busca 
de uma educação e saúde de melhor 
qualidade. Por isso, formou-se em 
medicina e hoje defende o inverso: 
que haja mais saúde e educação de 
qualidade no interior do Estado. 
Para ele, é um absurdo não haver 
sequer uma maternidade em pleno 
funcionamento. “A mãe faz o pré-Na-
tal e, na hora de ter o fi lho, precisa ir 
para outra cidade”, lamenta.
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Geraldo Ferreira se lança candidato 
para transformar a saúde pública

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Presidente licenciado 
do Sindicato dos 
Médicos do RN
acredita que o eleitor 
cansou das oligarquias

Candidato a deputado federal pelo PPS diz que pessoas querem “fi chas limpas”

Histórico profissional que
o credencia ao Legislativo

Presidente licenciado do Sindi-
cato dos Médicos do RN (Sinmed), 
doutor Geraldo também é presi-
dente da Federação Nacional dos 
Médicos, que engloba 54 sindicatos. 
Ele também foi vice-presidente da 
Confederação Médica Latino-ame-
ricana. “Há problemas comuns em 
todo a América Latina. Em todos 
estes países, nós – médicos – nos 
organizamos para entrar na políti-
ca e contribuir para a melhoria do 
sistema de saúde pública dos nossos 
municípios, estados e o País”, afi r-
ma o doutor Geraldo.

A avaliação do médico Geraldo 
Ferreira é de que o sistema político 
está viciado e para mudar é preciso 
de novas pessoas com perfi l técnico 
e experiência comprovada. “Como 
deputado federal, terei muitos afa-
zeres, mas não posso negar que mi-
nha prioridade é o setor de saúde, 
começando pelo próprio SUS. Muni-
cípios e Estados estão sobrecarrega-
dos com despesas na área de saúde. 
É preciso que a União ajude mais 
nesta área. As esferas de governo 
não se entendem. O sistema não 
está dando respostas. No Hospital 
Walfredo Gurgel, por exemplo, 30 
pacientes precisam de UTI por dia”, 
explica.

Uma das propostas do doutor 
Geraldo Ferreira é criar incentivos 
para os médicos fi xarem residência 
no interior do Estado. Enfático, ele 
quer acabar com a “máfi a” do ser-
viço público, que começa desde a 
licitação, compras emergenciais, ou 
seja, é necessário controlar gastos a 
partir de uma nova ótica gerencial. 
“Os pequenos municípios precisam 
ter unidades de saúde funcionando. 
Está tudo concentrado nas gran-
des cidades. Vou trabalhar para 
elaborar convênios federais para 
complementar com mais recursos”, 
comenta.

Segundo o doutor Geraldo Fer-
reira, o que ocorre é que existem 
unidades básicas de saúde e uni-
dades de alta complexidade. Desta 
forma, pessoas passam a entrar em 
fi las para fazer exames e outra para 
cirurgias. 

Aí a política entre escondida nas 
fundações para garantir esses aten-
dimentos. Na avaliação do doutor 
Geraldo, que também tem uma for-
te história ligada ao cooperativismo, 
precisa-se urgente de unidades de 
média complexidade. “O cooperati-
vismo também pode ser uma saída 
para organizar o país”, disse o dou-
tor Geraldo Ferreira. 
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Edital para concurso da Polícia Civil 
será publicado até o fi m deste ano

SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

Secretaria Estadual de Seguraça Pública vai abrir 41 vagas para delegados, 26 para escrivão e 235 
de agentes de polícia; atual déficit da força é de mais de 3 mil profissionais no Rio Grande do Norte

O edital do concurso público pa-
ra a Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte será publicado até o fi m do 
ano, segundo a Secretaria Estadual 
de Segurança e Defesa Social (Se-
sed). Serão 302 vagas – 41 para o 
cargo de delegado, 26 para escrivão 
e 235 de agente de polícia. 

“Há 14 anos não tínhamos con-
curso para a Polícia Civil. Irá cobrir 
as vagas abertas com aposentado-
rias”, detalhou a titular da pasta, a 
delegada Sheila Freitas, em entre-
vista para a rádio 94 FM.

O défi cit de agentes, delegados 
e escrivães é estimado em mais de 3 
mil profi ssionais. Das 5,1 mil vagas 
existentes no plano de cargos da Ci-
vil, apenas 1,5 mil estão ocupados.

Segundo Sheila Freitas, um en-
trave jurídico relacionado à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) im-
pede o aumento do número de apro-
vados. “São 14 anos sem concurso 
público. Os governos anteriores não 
se preocuparam em fazer concur-
sos”, analisa.

Para concorrer aos cargos de es-
crivão e agente da polícia, os candi-
datos precisam ter nível superior em 
qualquer área. Com relação ao cargo 
de delegado, a exigência é de forma-
ção específi ca na área de Direito. 

O salário inicial de delegado é de 
R$ 12,3 mil. O profi ssional poderá 
chegar a ganhar até R$ 18,7 mil. 
Para a agente e escrivão, os ganhos 
iniciais são de R$ 6,2 mil. Secretária Sheila Freitas: “primeiro concurso da Polícia Civil em 14 anos”

No RN, acidentes envolvendo  
ciclistas caem 31% em 2018

TRANSPORTE

Reprodução/EBC

O número de acidentes com ci-
clistas caiu 31,85% no Rio Grande do 
Norte. Os dados são de um levanta-
mento realizado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), que 
comparou a quantidade de acidentes 
envolvendo bicicletas entre o primeiro 
semestre de 2017 e os primeiros seis 
meses de 2018.

De acordo com o Detran, entre 
janeiro e julho de 2017, 135 vítimas 
de acidentes envolvendo bicicletas 
foram atendidas pelo Hospital Wal-
fredo Gurgel. Já em 2018, esse nú-
mero diminuiu para 92 casos. 

O número de colisões entre mo-
tos e bicicletas foi o que registrou a 
maior queda. Foram 94 casos em 
2017 e apenas 23 no mesmo período, 
em 2018, registrando uma baixa de 
75% no número de acidentados.

Esses dados não surpreendem os 
ciclistas. O cenário aqui no Estado 
para aqueles que adotaram a bicicle-
ta como seu principal meio de trans-
porte, apesar da baixa quantidade 
de ciclovias, tem melhorado. 

“Se comparado a outras capitais, 
andar de bicicleta em Natal não é 
tão complicado quanto parece. Ape-
sar da falta de infraestrutura, as 

pessoas dirigem devagar e respei-
tam a gente”, afi rmou Carlos Milhor, 
vice-presidente da Associação dos 
Ciclistas do RN.

Para ele, o que falta para mais 
pessoas utilizarem a bicicleta são po-
líticas públicas de incentivo e inves-
timento na construção de ciclovias e 
ciclofaixas. 

“Usar a bicicleta facilita nossa 
vida. É o melhor meio de transporte 
para percorrer curtas e médias dis-
tâncias. Nos poupa tempo. Mas as 
pessoas precisam se sentir seguras 
na hora de sair de casa. Por isso, a 
gente precisa que essa questão se 
torne uma prioridade”, fi nalizou 
Carlos Milhor. 

Foram registrados 92 casos em 2018
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+ Segurança
+ Turismo
+ Capacitação
+ Porto novo
+ Mobilidade urbana
+ Água no interior
+ Educação
+ Saúde

Arquiteto
Urbanista
Corretor de imóveis.



Os postes de iluminação de Na-
tal “sofrem” com a presença delas. 
São de pequeno tamanho, em papel 
ou mesmo em formatos que atrapa-
lham a visão dos motoristas. As pla-
cas de vendas ou aluguel de imóveis 
geram poluição visual e podem até 
impedir a manutenção do sistema 
abastecimento de elétrico da cidade.

Por semana, segundo a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), são retiradas 
entre 50 a 75 propagandas irregu-
lares nos postes de iluminação da 

capital. Em que pese a fi scalização, 
os infratores não se intimidam, e se-
guem desafi ando a lei.

O Agora RN registrou uma série 
de postes de iluminação cobertos por 

anúncios imobiliários. Os locais com 
as maiores concentrações estão nas 
zonas Sul e Leste de Natal. A afi xa-
ção indiscriminada de cartazes pode 
atrapalhar, inclusive, o trabalho 

do serviço de manutenção da rede 
elétrica, pois impede que os funcio-
nários tenham acesso às estruturas.  

Ainda de acordo com a Semurb, 
o serviço fi scalizatório é feito diaria-
mente – inclusive aos fi ns de sema-
na. São retiradas faixas, cartazes e 
tabuletas com anúncios de venda.

A legislação municipal aponta 
que a propaganda irregular gera 
multa. O valor da infração pode va-
riar entre R$ 374 e R$ 1,8 mil. 

Em Natal, as autuações acon-
tecem paulatinamente após um 
trabalho de advertência e educação 
ambiental. 

Além disso, o Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis (Creci) 
também atua na fi scalização contra 
a poluição visual. O órgão de classe 
aplica advertência e multas aos pro-
fi ssionais que insistem em fazer uso 
desse tipo de anúncio. 
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MEIO AMBIENTE

MP inicia cooperação para 
fi scalizar academias no RN

EDUCAÇÃO FÍSICA

Cref16 / Reprodução

Com o objetivo de fi scalizar 
profi ssionais de educação física e 
empresas portadoras de serviços 
em atividades físicas, desportivas 
e similares, no âmbito do Estado, o 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) assinou um termo de 
cooperação técnica com o Conselho 
Regional de Educação Física (Cref-
16-RN).

O termo aborda questões quanto 
aos padrões de higiene, segurança 
das instalações e equipamentos, ao 
direito de informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, bem como à existência de 
registro das empresas e profi ssionais 
devidamente habilitados, de acordo 
com as disposições previstas em lei.     

Segundo a assessoria do Cref-
16-RN, em 2018 foram realizadas 
mais de mil visitas a estabelecimen-
tos de atividades físicas, e o Conse-
lho vem intensifi cando o trabalho no 
Rio Grande do Norte.

O Conselho informou que a equi-
pe do departamento de Orientação 
e Fiscalização (DOF) percorreu 167 
municípios do Rio Grande do Norte 
e constataram 443 academias re-
gulares e 308 irregulares. Em uma 

segunda visita programada, ainda 
foram detectadas 202 academias 
sem o registro no Cref16-RN.  Até o 
mês de agosto, foram feitas 170 de-
núncias e 13 interdições na Grande 
Natal e municípios vizinhos.

O Cref16-RN acrescenta ainda 
que o grande objetivo do DOF, além 
de excluir da sociedade estabeleci-
mentos que não cumpram com as 
normativas do Sistema CONFEF/
CREFs, é orientar e fazer com que 
a sociedade entenda a importância 
da fi scalização para a garantia de 
um ambiente seguro e sem maiores 
riscos à população. 

Foram interditadas 13 academias

Além de poluição visual, cartazes nos 
postes elétricos geram multa em Natal 

CedidaCedida

Secretaria Municipal
de Meio Ambiente 
chega a registrar até
75 casos da infração 
por semana na capital

Infração pode chegar a R$ 1,8 mil Propaganda atrapalha manutenção
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“Venom”, fi lme com anti-herói do 
Homem-Aranha, estreia nos cinemas

FILMÃO

Marvel / Reprodução

Personagem surgiu nos quadrinhos pela primeira 
vez na edição 252 de The Amazing Spider-Man. 
Ele é um dos vilões mais adorados do Aranha

Venom, fi lme que apresenta o vi-
lão das histórias do Homem-Aranha 
como protagonista anti-herói, estreia 
nesta quinta-feira, 4, nos principais 
cinemas do Estado. Na história, o 
repórter Eddie Brock (Tom Hardy) é 
possuído por um simbionte alieníge-
na, que lhe dá poderes especiais. O 
rapaz, contudo, vai aprender que o 
simbionte tem vontade própria.

Além de Tom Hardy no papel 
principal, o elenco conta com Riz Ah-
med, Michelle Williams, Jenny Slate 
e Reid Scott. Amy Pascal – que fez 
a ponte do acordo de parceria com a 
Marvel para colocar o Homem-Ara-

nha nos Vingadores quando ela era 
presidente da Sony - produz Venom 
com Avi Arad. Esse derivado não 
faz parte da parceria com o Marvel 
Studios.

Venom surgiu nos quadrinhos 
pela primeira vez na edição 252 de 
The Amazing Spider-Man. Ele é um 
dos vilões mais adorados do Aranha 
e é famoso pelo uniforme preto e por 
fi car invisível ao “sentido Aranha” 
de Peter Parker. No cinema, Topher 
Grace interpretou o vilão Venom no 
fi lme Homem-Aranha 3, de 2007. 
Ruben Fleischer, de Zumbilândia, é 
diretor de Venom.  Vilão é famoso pelo uniforme preto e por fi car invisível ao “sentido Aranha”

“Puxaram meu tapete 
lá”, diz João Gordo 
sobre saída da MTV

ABRIU O JOGO
Rede TV / Reprodução

João durante programa de Luciana

Em entrevista a Luciana 
Gimenez na terça-feira, 2, o 
apresentador João Gordo, que 
trabalhou 13 anos na MTV, 
relembrou como foi sua saída da 
emissora. “Puxaram meu tapete 
lá. Foi na hora que o Adnet entrou. 
Todos os holofotes se voltaram para 
ele e a gente, que era a cara da 
MTV, fi cou de lado. Aí comecei a 
entrar em confronto com uma chefe 
nojenta lá, e o Mion falou ‘vamos 
para a Record’. Ele me provou por 
A mais B que o Legendários ia 
ser foda”, contou. Conhecido por 
não ter muita paciência com a 
popularidade, João Gordo contou 
ainda que seu jeito já o fez perder 
muitos fãs. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Rafa diz que vida íntima 
com Andreoli melhorou

RC lança disco com canções 
inéditas em espanhol

Rafa Brites abriu o jogo sobre sua 
relação sexual com o maridão, 
Felipe Andreoli. Em entrevista para 
Gabriela Pugliesi, a apresentadora 
admitiu que as coisas mudaram 
bastante desde que o fi lho do 
casal, Rocco, nasceu. “Nossa vida 
íntima melhorou. A disponibilidade 
de tempo fi ca menor. ‘Tamo aqui? 
Velocidade 5 do créu’”, contou.

Após 25 anos sem lançar álbum 
de canções inéditas em espanhol, 
Roberto Carlos solta a voz em “Amor 
sin Límite”. Com um total de dez 
músicas no idioma, o novo álbum 
possui quatro novas composições 
e outras seis que, pela primeira 
vez, foram gravadas em espanhol. 
Alejandro Sanz e Jennifer Lopes 
fazem duetos com o cantor no disco.

Instagram / Reprodução
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“As ideologias 
pensam pelo povo, 
não deixam o povo 

pensar”

(Papa Francisco)

>> A marca de Brum. 
O cartunista potiguar 
Rodrigo Brum está na 
fi nal do Prêmio Vladimir 
Herzog de Jornalismo, na 
categoria Arte, com a charge 
“Marquinha”, publicada 
na Tribuna do Norte. Vai 
disputar contra três outros 
trabalhos, de autoria de 
artistas que atuam no 
diário O Povo, de Fortaleza, 
no site da Rádio Peão, de 
Santo André, e no Le Monde 
Diplomatique, de São Paulo.

Aznavour à eternidade

Um dos últimos gigantes da 
música mundial, Charles 
Aznavour se foi na noite do 

último domingo, depois de uma vi-
da de 94 anos e uma carreira que 
atravessou fronteiras, atingiu dis-
tintas gerações e avançou além do 
seu tempo. O mais célebre cantor 
francês morreu em casa, no Alpil-
les, no sul da França.

Há trinta anos, ele recebeu 
uma honraria que defi ne bem sua 
condição lendária na história da 
música do século passado. Em 
1988, o canal de TV CNN, dos EUA, 
e o jornal The Times, da Inglaterra, 
concederam o título de “Cantor da 
variedade mais importante do sécu-
lo XX”. Foram 1,2 mil músicas em 
7 idiomas. 

Além disso, Aznavour vendeu 
mais de 100 milhões de discos no 
planeta, se apresentou em 94 países 
e teve 60 participações no cinema. 
Uma consagração em múltiplas ter-
ras para quem nasceu numa nação 
que diversas vezes se viu ameaçada 
de ser varrida do mapa. A Armênia 
é uma história de resiliência.

E como bom e resistente armê-
nio, que venceu no mundo a partir 
da França, sua pátria adotada, ele 
manteve a voz afi nada por 70 anos 
e que só emudeceu nas horas que 
antecederam sua partida. Morreu 
pouco tempo após uma turnê no 
Japão e se recolher por causa de um 
braço quebrado numa queda.

Charles Aznavour se encantou 
cedo pela música, tocando violino 

aos nove anos por incentivo da mãe, 
que era atriz. Adolescente, durante 
a Segunda Guerra Mundial, formou 
dupla com o amigo Pierre Roche, 
até que no fi m do confl ito, quando 
fez 21 anos, um encontro com Edith 
Piaf muda seu destino.

A diva da “chanson française” 
convida os dois jovens para acom-
panhá-la numa turnê de dois anos 
pela França, Canadá e Estados 
Unidos. Diferente da recepção 
francesa, o ritmo alegre da dupla 
agrada aos ouvidos de americanos 
e canadenses. Mas não demora e 
Roche abandona a carreira musical.

A partir daí, Aznavour resiste 
e toca a carreira solo, superando as 
enormes difi culdades que aparecem 
no caminho. Cantar não é apenas 
cantar, e ele tem que ser motorista, 
telefonista, iluminador, sonoplasta 
e empresário, tudo num só cantor. 
Algumas canções surgem, mas dis-
tantes de alcançar sucesso.

Preocupada, Piaf chega a su-
gerir desistência, mas um armênio 
jamais se deixa abater. Ele compõe 
sem parar para diversos artistas, 
Juliette Greco, Patachou, Gilbert 
Bécaud e a própria Edith, que 
encanta o público com “Jezebel”. 
E aí, dez anos depois da guerra, a 
França assiste Aznavou ao vivo na 
televisão.

Surge o astro e sua peculiar 
postura, um baixinho de voz suave 
e quase anasalada, mãos nos bolsos 
e gestos bem planejados para pare-
cer casuais. Logo, o espaço geográfi -
co francês será pequeno para conter 
o gigantesco talento, os sucessos 
que explodem em profusão, um 
monstro da voz.

Durante as décadas seguintes, 
os milhões de fãs espalhados pelo 
mundo se comportam como os fran-
ceses: todo mundo sabe cantar – ou 
arremedar o idioma – pelo menos 
uma canção dele. Ao lado de Piaf, 
ele é a mais completa tradução da 
música romântica francesa. Sem-
pre terá fãs de 19 a 90 anos.

No próximo dia 8 de novembro, 
ele iniciaria uma turnê doméstica 
por Saint-Etienne, Rouen, Tours, 
Dijon e Estrasburgo. Os ingressos 
já estavam esgotados. Meses antes 
de morrer, ele disse a uma irmã que 
iria viver 100 anos. Não há dúvida 
que Aznavour estará por aqui por 
1.000 anos ainda.

>> Acabou. Encerra hoje a 
propaganda eleitoral no rádio, 
na TV e nas ruas. Somente 
os eleitores podem expressar 
individualmente sua preferência 
política. No domingo, dia 7, não 
é proibido vestir roupas com as 
cores ou números de partidos e 
candidatos. Só não pode pedir 
voto nas seções.

>> As mulheres. Nas últimas 
três pesquisas nacionais, do 
Ibope, FSB e Datafolha, cresceu 
vertiginosamente a rejeição a 
Fernando Haddad, que atingiu 
índices acima da própria Dilma 
Rousseff. Não à toa o candidato 
do PT perde para Bolsonaro até 
entre as mulheres, com 20% 
contra 24% no Ibope.

>> Recalculando rota. 
Ficou bem claro que os 
últimos resultados do Ibope 
e do Datafolha se ajustaram 
aos índices antecipados pelo 
instituto FSB, que faz pesquisas 
para o banco BTG/Pactual. 
Na segunda-feira passada, os 
números FSB/BTG mostraram 
Jair Bolsonaro com 31% e 
Fernando Haddad com 24%.

>> Geraldo avança. Na 
reta fi nal da corrida para o 
Senado, o candidato mais velho 
demonstra mais fôlego que os 
demais, graças ao programa 
de rádio e TV e à interação nas 
redes sociais. Um outro fator 
que pesa em favor de Geraldo 
Melo é a adesão do eleitorado 
de Bolsonaro após um pedido do 
PSL.

>> Sinais no céu. Ainda não 
cessou a polêmica depois que 
agentes do FBI invadiram e 
fecharam um laboratório solar 
no Novo México. Jornais e rádios 
da região, em estados vizinhos 
como Arizona, Utah, Colorado e 
Oklahoma, falam de fi lmes e fotos 
censurados de grandes objetos 
voando na órbita do Sol.

Não são as forças armadas que 
estão falando em tomar o poder, 

é o Zé Dirceu. 

(General Mourão)

Minha mãe de 100 anos diz que 
esse negócio de melhor idade é 

fake news.

(Alexandre Garcia)

Moro não quebrou o sigilo 
de Palocci, abriu as compotas 

do mar de lama.

(Maria Eliza Carvalho)

PICARDIA NAS REDES
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...Ailton Medeiros: 
“Por que a justica proíbe 
que jornais divulguem 
entrevistas com presos, 
mesmo assegurada pela 
Constituição, e não impede 
que divulguem delação 
premiada, proibida 
por segredo de justiça? 
Responda, STF!”;

...do jornalista José 
Simão: “Ciro Gomes é o 
único que ganha de todos 
no 2º turno, mas não 
estará lá”;

...do historiador e 
presidente nacional 
do PSOL Juliano 
Medeiros: “O juiz 
Sérgio Moro acaba de 
tornar pública a delação 
de Antônio Palocci, 
ex-ministro do PT. Que 
Palocci teve envolvimento 
em ilegalidades, tenho 
poucas dúvidas. Mas por 
que divulgar essa delação 
a semana da eleição? Se 
isso não é uso político do 
Judiciário, não sei o que é”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Câmara sem reuniões. Os 
meses que antecederam a eleição 
(agosto e setembro), que acontece 
neste domingo, registraram 
uma baixa movimentação na 
Câmara Municipal de Natal. 
E quem tem reclamado sobre 
isso é a vereadora Professora 
Eleika. Segundo a parlamentar, 
nos meses de agosto e setembro, 
respectivamente, 62% e 66% das 
reuniões previstas das Comissões 
da Câmara Municipal de Natal 
não foram realizadas. 
A assessoria da vereadora, 
inclusive, divulgou que “a 
ausência destes encontros tem 
provocado graves prejuízos os 
trabalhos da Casa Legislativa, 
uma vez que os Projetos de 
Lei e os vetos às emendas 
apresentadas à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) estão 
‘presos’ nas Comissões”. “De que 
adianta gastarmos semanas de 
trabalho produzindo emendas, 
depois realizando a votação 
destas no Plenário, se quando 
elas são vetadas e voltam a esta 
Casa, nada é votado e o trabalho 
é perdido? A LOA já foi entregue 
e não contempla nenhuma destas 
emendas, pois 54 vetos não foram 
nem apreciados, quanto mais, 
derrubados”, criticou Eleika.

>> Prazo. A vereadora ressalta 
que “o Regimento Interno da 
Casa diz, em seu artigo 52, que, 
cada Comissão, tem o prazo 
máximo de 15 dias para examinar 
as proposições e sobre elas emitir 
parecer”.

>> Baixa produtividade. “De 
acordo com o Relatório expedido 
pelo Setor de Comissões Técnicas, 
as Emendas Vetadas da LDO 
2019 pelo prefeito Álvaro Dias, 
encontram-se, desde agosto, na 
seguinte situação: 34 processos 
estão parados na Comissão de 
Legislação para os Vereadores 
emitirem Parecer; 7 processos 
estão parados na Comissão de 
Legislação para ser analisado 
os Pareceres; 13 processos 
foram encaminhados para a 
Procuradoria pelos Vereadores 
da Comissão de Legislação e 
não retornaram ainda a referida 
Comissão, ou seja, também estão 
parados; 5 processos retornaram 
para o setor Legislativo e foram 
analisados”, informou a equipe da 
parlamentar. 

>> Livre de crime. A vereadora 
e candidata a deputada federal 
Natália Bonavides já havia explicado 
em suas redes sociais sobre o 
material que foi divulgado pelo 
jornal curitibano Gazeta do Povo 
em denúncia de que candidatos do 
PT pelo Brasil estariam usando a 
imagem de Lula como candidato 
em suas propagandas políticas. 
“Esse tipo de material está fora 
de circulação desde que Fernando 
Haddad se tornou nosso candidato, 
como porta-voz do nosso presidente 
Lula. O MP deixou nosso comitê 
sem recolher nenhum impresso, 
após vasculhar todo o material de 
campanha em busca de algo em que 
constasse os dizeres ‘Lula presidente’. 
Nossa candidatura reafi rma seu total 
compromisso com todas as regras do 
Tribunal Superior Eleitoral”, disse a 
parlamentar.
Na última sexta-feira, 28, membros 
do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande realizaram buscas 
sistemáticas em comitês de diversas 
candidaturas do PT do Estado, 
incluindo a de Natália Bonavides, 
com o objetivo de recolher materiais 
em que constavam Lula como 
candidato a presidente.

>> Semana da criança. Espetáculo 
de mágica, show de humor, ofi cinas 
de pintura, brinquedoteca, música 
e muito mais. O Shopping Cidade 
Jardim programou um mês inteiro 
de atrações para garantir momentos 
únicos cheios de diversão para 
a criançada. As atividades são 
gratuitas e ocorrem sempre aos fi nais 
de semana, no espaço do Hall de 
Eventos e no estacionamento frontal.
A abertura da programação fi ca por 
conta de Bisteca e Bochechinha, que 
se apresentam no mall no dia 06 
(sábado) às 16h. O dia das crianças 
(sexta, 12) tem ainda mais animação: 
show com o Mágico Cleyton às 16h, 
além de pintura de mão e rosto, 
escultura com balões e parquinho 
durante a tarde e noite.

>> Semana da criança 2. O Natal 
Shopping recebe, em sua praça de 
eventos, mais uma atração para 
a criançada: trata-se do Castelo 
Encantado, um pula-pula infl ável 
gigante em forma de castelo, que leva 
as crianças para um universo mágico 
de brincadeiras, através de muita 
diversão. A atração é um espaço de 
lazer que promove o entretenimento 
para a família inteira e permanece 
até o dia 30 deste mês.

Deputada Márcia Maia 
apreciando a paisagem de 
Diogo Lopes em pit stop na 
campanha de reeleição

Ontem e hoje: Senador José Agripino 
aproveitou o #tbt da última quinta 
para aderir à moda da brincadeira do 
Desafi o da Puberdade

Desfi le Loewe Verão 2019, em Paris

>> Trio Poti estreia no Som da Mata. Pela primeira vez no palco 
do Som da Mata, o Trio Poti se apresenta  com um show voltado para 
a diversidade dos estilos brasileiros, entre eles, choro, samba, baião, 
xaxado, dentre outros. O Show acontece, domingo (07), às 16h30, no 
Anfi teatroPau-Brasil, Parque das Dunas.
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Neymar Jr. é constantemente 
pressionado a se posicionar sobre 
racismo, mas sempre evita o assun-
to. Em entrevista à Glória Maria, a 
primeira jornalista negra do País, o 
craque, após muito tempo, decidiu 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Hoje, a Lua entra em seu paraíso astral e traz 
uma dose extra de sorte. Só não é o melhor 
momento para exagerar nos gastos: mantenha 
os pés no chão, ok? Vai arrasar na conquista!

Há sinal de boas energias para correr atrás de 
novas oportunidades na vida profi ssional. Pode 
melhorar a imagem que passa aos outros. Os 
amigos podem ajudar na conquista.

Bom astral para mexer na decoração da casa 
ou resolver pendências familiares. Deixe as 
diferenças pessoais de lado e seja mais fl exível. 
Uma paquera recente pode se tornar mais séria.

Aproveite para investir nos estudos. A Lua 
favorece seu lado mais ambicioso e você não vai 
poupar esforços para conseguir o que deseja. 
Capriche no visual para impressionar alguém.

Seu esforço no trabalho pode dar fruto -- quanto 
mais você se dedicar, melhor será o resultado. 
Pode se envolver com uma pessoa que 
conheceu há pouco tempo.

Pode surgir a oportunidade de mudar de 
emprego. Visitar um lugar diferente será a 
melhor pedida para o romance. Na paquera, vai 
se encantar com alguém que mora longe.

Tenha cautela com gastos ligados a amigos, 
inclusive empréstimo. Seu lado charmoso pode 
abrir portas, inclusive na vida pessoal. Se está 
só, pode buscar segurança emocional.

Se precisar de ajuda, procure alguém em quem 
confi a. Pode encontrar oportunidades se prestar 
atenção ao seu sexto sentido. Na paquera, pode 
rolar interesse por alguém sedutor.

Com a Lua iluminando seu signo, você vai contar 
com mais energia. Assuntos antigos e ligados 
à família podem vir à tona. Pode fazer sucesso 
na conquista.

Se precisa resolver algumas coisas no trabalho, 
concentre-se nas tarefas e faça o possível para 
deixar tudo em dia. A saúde pede atenção. Tente 
espantar o ciúme, se já tem compromisso.

Não desista dos seus sonhos -- espalhar 
suas ideias por aí pode trazer novidades 
surpreendentes. Se vive um caso escondido 
redobre a atenção.

Mantenha a atenção no que precisa ser feito e 
redobre o cuidado para não perder prazos. Na 
saúde, informe-se melhor antes de fazer alguma 
mudança radical. Pode se dar bem na conquista.

Luzia e Beto se emocionam com a presença de Emily, e Groa desconfi a. Severo comemora a prisão de Roberval, 
e Zefa se desespera. Jennifer conta para Laureta sobre sua encenação como Emily para Luzia e Beto. Zefa e 
Manu confi rmam o envolvimento de Severo com Laureta na prisão de Roberval. 

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)

Cris descobre que André lhe enviou a bala de ouro que tirou a vida de Júlia, e sente uma fi sgada no peito. Edméia 
afi rma a Isabel que Alain está apaixonado por Cris. Alain orienta Pat a fazer um teste com Bola para seu fi lme. 
Mariane aceita participar do fi lme de Alain, e Bola vibra. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca impede que Elmo denuncie a tentativa de assassinato à polícia, temendo prejudicar a imagem da 
Miudeza. Cecílio diz a Dom Sabino que sente vergonha de ter um pai como ele. Carmen pergunta a Elmo se 
ele conhece alguém para ser segurança de Samuca.

O TEMPO NÃO PARA

Neymar Jr. condena atitudes 
racistas e revela: “Eu sofri”

PRECONCEITO
Instagram / Reprodução

“Todo tipo de discriminação é condenável”

Craque se posicionou
sobre o tema em entrevista 
a Glória Maria para a 
revista TOP Magazine

expôr seus pensamentos sobre o ato 
preconceituoso e abriu o coração so-
bre experiências passadas.

“Todo tipo de discriminação, se-
ja racial, religiosa, sexual, política, 
é condenável. Eu sofri, e vi compa-
nheiros meus sofrerem ataques ra-
ciais dentro de campo”, desabafou o 
namorado de Bruna Marquezine em 
entrevista para a TOP Magazine.

E ainda completou, esperançoso 
de que no futuro não exista mais es-
se tipo de julgamento: “Um absurdo! 
Condenável sempre”. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

Defenso-
res do or-
ganismo
(Biol.)

Elemento
da bomba
atômica

Página
pessoal

no
Facebook

Nunca
antecede
"P" nem

"B"

Membro
colorido
da bor-
boleta

Interjei-
ção que
exprime
surpresa

Prática
que 

precede
enterros

Movimen-
to periódi-
co da na-

tureza

Muito
curto

Região do
corpo

onde gira
o bambolê

Olhar, em
inglês

Grau de
elevação 

da voz

Que não
sabe ler 

nem
escrever

Conteúdo
da garrafa

vazia

Código
Nacional
de Trânsi-
to (sigla)

Ouro, em
espanhol

Contudo;
todavia

Loteria de
prêmio

imediato

Serviço
feito por
ônibus,
trens e
metrô

Sílaba de
"trufa"

Perder a
razão 

Terreno para cultivo
de verduras

Fecha
(a carta)

Com-
paixão

Apoio da
xícara

Risco em 
documento

Esta coisa
Instrumen-
to musical 
com teclado

Bater 
(as horas)

Próton
(símbolo)

Enjoar 

Casa cam-
pestre

(?) Toller,
cantora

Espécie de
tecido fino

Resto 
de vela

Habili-
dosa

Fator (?):
determina
o tipo san-

guíneo

Pontos
(abrev.)

Consoantes
de "pique"

Letra do
infinitivo

Mês do Dia
do Índio

Vento
brando;

brisa

Recurso
de áudio
em TVs

TILPR
RASPADINHA

ANTICORPOS
SOARETRU
PNAUSEAR

TOCORNA
RHPAULA
TALENTOSA

VELORIOUAU
UEFPQR
RCINTURA

ABRILSEE
ACSCNT

ANALFABETO
OROPOREM

3/oro — see. 5/abril — pires. 6/rasura. 10/analfabeto.
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Aviso

Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0032/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

Natal/RN, 02 de outubro de 2018.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que, após a correção sistêmica da não incidência do ICMS nas propostas, 
está reaprazando a data da referida licitação para o dia 19 de outubro de 2018, às 09h00 horas (SEI 
n° 098647/2017-7). O Edital com as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados no site www.caern.rn.gov.br, na aba “transparência”, no link licitações no Portal RN 
COMPRAS e no www.comprasnet.gov.br, ou na Av. Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, 
na Assessoria de Licitações e Contratos a partir do dia 05 de outubro de 2018, no horário das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00 horas, até às 09h00 horas do dia 19 de outubro de 2018. Informações 
pelo telefone nº. (84) 3232-4178 ou cpl@caern.com.br.

Objeto: Contratação de empresa de seguro de acidentes pessoais coletivos para todos os 
empregados da CAERN em caso de morte acidental ou invalidez permanente, total ou parcial, por 
acidente, em cumprimento à Cláusula Décima-Quinta do Acordo Coletivo em vigor, conforme Termo 
de Referência e Ordem de Licitação nº 1192/2018 – GDH/DA.

Crizóstimo Félix de Lima Souza

Natal/RN, 02 de outubro de 2018.
Crizóstimo Félix de Lima Souza

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que, após a correção sistêmica da não incidência do ICMS nas 
propostas, está reaprazando a data da referida licitação para o dia 18 de outubro de 2018, às 
09h00 horas (SEI n° 063699/2018-9). O Edital com as especificações e seus anexos encontra-se 
à disposição dos interessados no site www.caern.rn.gov.br, na aba “transparência”, no link 
licitações no Portal RN COMPRAS e no www.comprasnet.gov.br, ou na Av. Senador Salgado 
Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na Assessoria de Licitações e Contratos a partir do dia 05 de 
outubro de 2018, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 horas, até às 09h00 horas 
do dia 18 de outubro de 2018. Informações pelo telefone nº. (84) 3232-4178 ou 
cpl@caern.com.br.

Assessor de Licitações e Contratos

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de laboratório especializado para 
realizar análises de substâncias químicas inorgânicas, orgânicas agrotóxicos, desinfectantes e 
produtos secundários da desinfecção, cianotoxinas, radioatividade e padrão organoléptico de 
potabilidade em amostras de águas coletadas em reservatórios, elevatórias, poços e estações de 
tratamento de águas na região metropolitana de Natal e Região Oeste do Estado do Rio Grande 
do Norte, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 5066/2018-GQM.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0173/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

Aviso

A v i s o

Objeto: Execução de serviços de engenharia para identificação e regularização de ligações de 
água, com a interrupção ou supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes 
através dos serviços de vistoria, identificação e eliminação dos desvios de consumo, 
derivações e irregulares e substituição de hidrômetros violados.

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PL Nº 0136/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Natal/RN, 02 de outubro de 2018.
A Comissão

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que após análise da proposta de preços e de acordo com as exigências contidas no edital, 
julgou vencedora do presente certame a empresa PROSUL – PROJETOS SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO LTDA. Prazo recursal na forma da Lei.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN

Pregoeiro Oficial.
Eder Guilherme Dantas Lopes

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que 
realizará a licitação acima epigrafada conforme: DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
19/10/2018 as 09:00 HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/10/2018 - 
09:30 HORAS. OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para 
futura aquisição veículos tipo passeio para transporte das equipes do PSF da Secretaria de 
Saúde do Município de Santo Antônio-RN, de acordo com o convênio n° 12569.702000/1130-
06, firmado com o Ministério da Saúde. – Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 
13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-RN, Rua 
Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: 
pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

Santo Antônio-RN, 02 de outubro de 2018
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ACORDO

Reprodução / América

Ainda em dezembro, 
integrantes do time do 
Rio de Janeiro virão a 
Natal para observar 
novos atletas

A Coordenação das Categorias 
de Base do América fechou parceria 
com o Fluminense (RJ). Ainda nesta 
semana, dois atletas potiguares fo-
ram aprovados para fechar emprés-
timo com o clube carioca.

O zagueiro Yago e o atacante 
Leonardo, ambos da categoria Sub-
15, foram avaliados e aprovados pela 
comissão técnica do Fluminense. Os 
atletas devem permanecer com o 
América só até abril de 2019.

O clube potiguar vai disputar 
neste segundo semestre o Campeo-
nato Potiguar Sub-15. Além de Yago 

e Leonardo, o goleiro Júlio César e 
os volantes Juninho e Renato, que 
estão no Avaí (SC), também serão 
reintegrados para o torneio.

Segundo o América, o acordo 
com o Fluminense permite a abertu-

ra de um mercado promissor para os 
atletas oriundos do clube potiguar. 
Ainda em dezembro, integrantes do 
time do Rio de Janeiro virão ao Rio 
Grande do Norte para observar no-
vos atletas. 

Zagueiro Yago e o atacante Leonardo foram emprestados ao clube carioca

América fi rma parceria e cede 
jogadores para o Fluminense 

FUTEBOL AMERICANO

Bulls Potiguares 
se prepara para os 
playoffs no Nordeste

Classifi cado aos playoffs da 
temporada regular da Brasil Futebol 
Americano (BFA), o Bulls já tem 
data para voltar aos gramados. A 
semifi nal da conferência Nordeste 
acontecerá no dia 14 de outubro, 
quando a equipe potiguar enfrentará 
o Recife Mariners, no estádio 
Grito da República, em Olinda, 
Pernambuco. Na fase regular, o 
time potiguar terminou na terceira 
posição entre os quatro que 
disputarão a fase de playoffs no 
Nordeste, com cinco vitórias e 
apenas uma derrota. 

Reprodução  / Jonathan Atkinson

Time acumula cinco vitórias 

PRÓ-SERTÃO
Geração de emprego e renda no interior

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
Educação e geração de emprego
no mercado de trabalho que mais cresce
no mundo

EMENDAS PARA O RN
Trabalho que resulta em avanço
para os municípios
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