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Calçadão ainda 
é problema para 
quem vai à Praia 
de Ponta Negra

Feriado de sexta 
mexe em horário 
de funcionamento 
do comércio no RN

Candidatos ao 
Governo evitam 
prometer grandes 
obras públicas

Construção têm verdadeiros 
obstáculos a quem precisa se 
locomover na área. Prefeitura
espera concluir obra em 45 dias.

Comércio popular do Alecrim, 
Cidade Alta e Zona Norte não vão 
funcionar, enquanto que shoppings e 
supermercados terão novo horário.

Apenas Dário Barbosa, do PSTU, 
fala em criar empresas estatais para 
executar obras. Os demais citam 
apenas reformas em prédios.

José Aldenir / Agora RN

Serviço na orla está inacabado

Estado, que já é destaque na produção de melão, melancia, caju, manga e banana, poderá
produzir graviola, maracujá e limão com novas barragens subterrâneas. FRUTICULTURA 10
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Estratégias distintas

Os quatro principais candidatos ao Governo do Estado nas 
eleições deste ano estão adotando propostas diferentes em seus 
programas eleitorais e inserções no rádio e na televisão. Carlos 

Eduardo Alves (PDT) é o único, até agora, a atacar diretamente os 
adversários. Em suas aparições, bate na tecla da desaprovação do 
atual governo e tenta associar a imagem do governador Robinson 
Faria (PSD) à de Fátima Bezerra (PT), seus principais adversários, 
que estiveram juntos na campanha de 2014. Candidato à reeleição, 
Robinson defende sua gestão e lista obras realizadas, apesar da 
crise. Quer colar a imagem de governador “obreiro”. Fátima, por sua 
vez, tem enaltecido o nome de Lula – que tem ampla popularidade 
no Estado – e mostrado que se cercou dos melhores técnicos para 
planejar o governo. Por fi m, Carlos Alberto Medeiros (PSOL), com 
seus poucos segundos, tem dito que vai reduzir gradativamente os 
impostos para alavancar a economia do Estado. Ao fi nal, ele convida 
os eleitores a conhecerem suas redes sociais.

>> Visita. O candidato à 
Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, 
estará em Natal nesta quinta-feira, 
6. Na sede social do América, no 
Tirol, participará de um ato político 
com o candidato ao Governo Carlos 
Eduardo Alves, seu correligionário. 
O encontro será a partir das 19h.

>> Disputa. Os candidatos da 
coligação proporcional Avança RN 
I, formada por PMB, PTB, PTC, 
PRP e PPS, deverão travar uma das 
brigas mais acirradas desta eleição 
para a Assembleia Legislativa. Os 
cálculos internos indicam que deste 
grupo sairão dois ou três deputados 
estaduais. Brigam pelas vagas 
nomes como Coronel Fernandes, 
Dinarte Torres, Raimundo Mendes, 
Elaine Neves, Eudiane Macedo, 
Getúlio Batista, Kátia Pires e 
Ubaldo Fernandes. Outro nome 
forte era Laura Helena, mas ela 
renunciou à candidatura.

>> Indeferido. A Justiça Eleitoral 
negou o registro de candidatura de 
Sargento Regina (PT) a deputada 
estadual nas eleições deste ano. 
Relator do caso, o juiz Wlademir 
Capistrano alegou ausência de 
quitação eleitoral por parte da ex-
vereadora de Natal. A opinião dele 
foi seguida pelos demais integrantes 
do Tribunal Regional Eleitoral.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Se alguém quiser 
consumir, acho 

que deve ser 
desincentivado,
mas não preso”

Henrique Meirelles, candidato 
à Presidência pelo MDB, sobre a 

maconha, em sabatina Faap/Estadão

>> Pleito. O deputado 
federal Rafael Motta (PSB, 
foto) foi o único parlamentar 
a apresentar, até agora, 
pedido formal ao presidente 
Michel Temer para cobrar 
a liberação de recursos 
para edifícios e acervos do 
patrimônio cultural do País. 
O colunista Maurício Lima, 
da revista Veja, destaca que 
a reclamação dos demais 
políticos – que buscaram 
terceirizar a culpa – fi cou 
restrita ao Twitter.

>> Lula lá. O ex-presidente Lula 
deu o ar da graça nesta quarta-
feira, 5, nos programas eleitorais 
de Fátima Bezerra (PT), candidata 
ao Governo, e Zenaide Maia (PHS), 
postulante ao Senado. Nas duas 
passagens, Lula – que está preso 
em Curitiba cumprindo pena 
por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro no caso do tríplex – 
enaltece as aliadas.

>> Resgate. O programa de 
Zenaide Maia reproduziu um 
trecho da fala de Lula durante a 
passagem dele por Currais Novos, 
no início do ano. Já Fátima colocou 
um vídeo do último discurso do 
ex-presidente antes de ser preso, em 
São Bernardo do Campo, no último 
mês de abril.

>> Aproximação. O empresário 
Flávio Rocha, controlador do 
grupo Guararapes, se encontrou 
com o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso e registrou o 
encontro para suas redes sociais. O 
clique foi interpretado como uma 
sinalização de aproximação com o 
PSDB, que tem Geraldo Alckmin 
como candidato ao Planalto. 
Recentemente, Rocha – que 
desistiu de ser candidato antes de 
a campanha começar – também 
conversou com Jair Bolsonaro (PSL).

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Instalação de resorts no RN

MPE acusa Robinson

Caminhoneiros descartam 
nova paralisação

Outra alta do combustível

Trabalho do PT nas escolas 
doutrinando alunos para ser 
alienados. Cadê a educação de 
qualidade?
Marileide Franco
Comentário via Facebook

Na esperança de que um dia nosso 
Estado seja referência no turismo 
para o Brasil! Temos a segunda 
maior extensão de faixa litorânea 
do Nordeste, mas somos o último 
em investimentos e atrativos para 
empreendimentos como os resorts.
@patyguerra_
Comentário via Instagram

Não me diga. E o PT usando o 
mesmo expediente, mas ninguém diz 
nada. É perseguição politica, é?
João Seneca
Comentário via Facebook

Os outros estados lutam, e o RN é 
benefi ciado sem fazer nada. Isso é 
covardia.
Dinarte Pereira
Comentário via Facebook

Pagamos mais de 2 litros e 
recebemos apenas 1 litro misturado, 
para bancar os salários dos altos 
escalões da nação brasileira.
Arlindo Junior
Comentário via Facebook
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www.leroymerlin.com.br
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 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 07/09 ate 09/09/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

quinzena do 
menor preço

07/09 a 09/09
Tudo para você construir, reformar e decorar a sua casa em um só lugar.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

com senha

R$ 24,90 
 cada

PALMEIRA RAPHISPALMEIRA RAPHISPALMEIRA RAPHIS
Pote 24.24.24.
Cachepot não incluso.Cachepot não incluso.Cachepot não incluso.
CÓDIGO: 89209582CÓDIGO: 89209582CÓDIGO: 89209582
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to
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us

tra
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a

R$ 24,90 
 cada

ORQUÍDEA ORQUÍDEA 
PHALAENOPSIS
Pote 12. 
CÓDIGO: 89207713

R$ 6,99 
 cada

ESPETO LED SOLAR
Para jardim, em plástico, 
nas cores prata ou preta. Inspire.
Para jardim, em plástico, 
nas cores prata ou preta. Inspire.
Para jardim, em plástico, 

Produz energia.Produz energia.
CÓDIGO: 89482491-89482470CÓDIGO: 89482491-89482470

Exclusividade  

R$ 6,90 
 cada  

BLOCO DE VIDRO INCOLOR
19cmx19cmx8cm, 25 peças/m². Seves.
CÓDIGO: 89264840

R$ 999,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 9.000 BTU´s, frio, com controle remoto, 220V. Equation.
CÓDIGO: 89819142 

R$ 169,90 
 cada

COFRE SOBREPOR
18cmx28cmx20cm, 9 litros, na cor bege.
CÓDIGO: 89534256

R$ 12,90 
m2

PISO PALMA GRAY 47X47
Classe A, uso externo com cobertura, 
borda arredondada. Pamesa.
Caixa com 2,43m2Caixa com 2,43m2Caixa com 2,43m .
CÓDIGO: 89847513

R$ 13,39 
m2

PISO MARANHÃO 51X51PISO MARANHÃO 51X51
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Elizabeth.
Caixa com 2,34m2Caixa com 2,34m2Caixa com 2,34m .
CÓDIGO: 89856291

R$ 99,90 
 cada  

VENTILADOR DE TETOVENTILADOR DE TETO
Mod. Wind Light, 3 pás, na cor branca, 220V. Ventisol.
CÓDIGO: 89885173

R$ 24,90 
 cada  

GANCHO DE REDE
Mod. Baton, com 2 peças, niquelado. Metalvi.
CÓDIGO: 89179251

Exclusividade  
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ELEIÇÕES 2018

Candidato do PSOL 
critica inexperiência
de Capitão Styvenson

Candidato do PSOL ao Senado, 
o professor Laílson de Almeida 
criticou a falta de experiência 
política de Styvenson Valentim, que 
disputa uma vaga de senador pela 
Rede e lidera as pesquisas.

Segundo Laílson, candidatos 
ao Senado precisam ter “vinculação 
programática e ideológica” para 
participar da disputa. A inexperiência 
política de Styvenson, de acordo 
com o candidato do PSOL, pode 
ser prejudicial para o Rio Grande 
do Norte, caso o capitão da Polícia 
Militar seja eleito. “Todos os 
cidadãos têm o direito de participar 
do pleito eleitoral, mas é importante 
que o candidato tenha vivência 
política, que tenha compromisso 
com os movimentos sociais”, 
justifi ca o professor público.

Para Laílson Almeida, a disputa 
para o cargo de senador ainda 
está indefi nida. Ele avalia que a 
propaganda eleitoral para rádio e 
TV, que foi iniciada no dia 31 de 
agosto, trará mudanças no cenário 
em breve. 

Márcio Guerra / PSOL

Professor Laílson de Almeida

Heró Bezerra condena adversários 
e reclama de pouco tempo na TV

ENTREVISTA

Candidato a governador pelo PRTB, bispo afirma que campanha eleitoral é 
desigual no País. Ele diz que se lançou por estar inconformado com a política

Candidato a governador pelo 
PRTB, o bispo Heró Bezerra criti-
cou os adversários Carlos Eduardo 
Alves (PDT), Fátima Bezerra (PT) e 
Robinson Faria (PSD), que lideram 
a corrida eleitoral, por não terem 
promovido, segundo ele, ações de 
desenvolvimento econômico e social 
no Estado - apesar de já exercerem 
cargos públicos.

“Minha candidatura parte do in-
conformismo com o atual quadro po-
lítico do Rio Grande do Norte. Quero, 
com o meu governo, passar a limpo o 
Estado”, disse Heró, em entrevista à 
rádio 94 FM.

O candidato também criticou 
a desigualdade nas estruturas de 
campanha ao Governo. Ele vociferou 
contra os sete segundos que dispõe 
no espaço de propaganda gratuita 
no rádio e na televisão. “Tenho pouco 
espaço, mas estou recebendo o incen-
tivo do público. Isso me motiva e me 
encoraja”, comentou.

Heró Bezerra criticou a gestão 
a gestão do governador Robinson 
Faria, que é candidato à reeleição. O 
candidato do PRBT condenou a in-
capacidade administrativa do atual 
chefe do Executivo. “É um governa-
dor que faria e não fez. Não cumpriu 
as promessas feitas ao Rio Grande 
do Norte. A visão que tenho dele é 

SEGUNDOS
EM QUINZE

MP processa Alckmin por 
suspeita de caixa dois

Candidato pelo PRTB 
critica os três líderes

O Ministério Público de São 
Paulo ajuizou uma ação contra o 
candidato do PSDB à Presidência, 
Geraldo Alckmin. A promotoria diz 
que há indícios que o ex-governador 
aceitou recursos da Odebrecht, por 
meio de caixa dois, para fi nanciar 
sua campanha à reeleição, em 
2014. A doação teria sido de R$ 7,8 
milhões, sem declaração à Justiça.

Bispo tem como bandeiras de campanha 
a segurança pública e a melhoria 
do transporte público na Região 
Metropolitana de Natal.

Wilson Dias / Agência Brasil

negativa”, afi rmou.
Com relação à senadora Fátima 

Bezerra, Heró Bezerra argumentou 
que ela pouco fez pelo desenvolvi-
mento estrutural do Rio Grande 
Norte. “Ela passa mais tempo em 
defesa do PT e criticando o ‘golpe’ 
[impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, em 2016]. Isso é triste e 
lamentável. O espaço que nós temos 
no Senado deveria ser para defender 
do nosso Estado, mas não é o aconte-
ce”, avaliou o bispo.

Já sobre o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves, Heró Bezerra 
questionou a renúncia do pedetista 
ao cargo no Executivo municipal. De 
acordo com ele, Carlos descumpriu 
uma promessa de campanha. “As 
pessoas estão descrentes com rela-
ção a Carlos Eduardo Alves. Ele se 
elegeu prefeito prometendo que iria 
cumprir ao mandato, mas acabou 
traindo a população de Natal. Agora, 
ele quer ser governador. Será que 

também não vai entregar o cargo? 
O comportamento dele não é aceito 
pela população”, indagou.

Heró Bezerra, caso eleito, pro-
mete dar maior atenção ao setor 
de segurança pública. Segundo ele, 
falta maior diálogo entre as forças 
de defesa do Estado. Um dos proje-
tos de campanha dele é o programa 
“Elefante Seguro”. A ideia é reforçar 
– com aumento de efetivo policial e 
instalação de barreiras – as divisas 
do Rio Grande do Norte. Além disso, 
ele também projeta a realização de 
concurso público para a Polícia Mili-
tar. “Precisamos aumentar o núme-
ro de policiais militares. Nosso efeito 
é baixo. Meu projeto é contratar 500 
policiais por ano”, fi nalizou.

Outra promessa de campanha 
dele é melhorar o serviço de trans-
porte público na Grande Natal. Ele 
planeja a realização de licitações 
públicas para a abertura de linhas e 
integrar melhor a região. 

Heró Bezerra criticou a gestão 
a gestão do governador Robinson 
Faria, que é candidato à reeleição. O 
candidato do PRBT condenou a in-
capacidade administrativa do atual 
chefe do Executivo. “É um governa-
capacidade administrativa do atual 
chefe do Executivo. “É um governa-
capacidade administrativa do atual 

dor que faria e não fez. Não cumpriu 
as promessas feitas ao Rio Grande 
do Norte. A visão que tenho dele é 

Candidato pelo PRTB 
critica os três líderes
Bispo tem como bandeiras de campanha 
a segurança pública e a melhoria 
do transporte público na Região 
Metropolitana de Natal.

CARLOS EDUARDO ALVES
“Ele se elegeu prefeito 
prometendo que iria cumprir ao 
mandato, mas acabou traindo a 
população. Agora, ele quer ser 
governador. Será que também 
não vai entregar o cargo?”

FÁTIMA BEZERRA
“Ela passa mais tempo em 
defesa do PT e criticando 
o ‘golpe’. Isso é triste e 
lamentável. O espaço que nós 
temos no Senado deveria ser 
para defender do nosso Estado”.

ROBINSON FARIA
“É um governador que faria 
e não fez. Não cumpriu as 
promessas feitas ao Rio Grande 
do Norte. A visão que tenho dele 
é negativa”.



O setor de mineração deverá 
crescer de 4% para até 8% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) nos próximos 
cinco anos. A previsão é do secretário 
de Geologia, Mineração e Transfor-
mação Mineral do Ministério das 
Minas e Energia, Vicente Humber-
to Lôbo Cruz, que proferiu palestra 
na Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern), em Natal, 
esta semana.

O secretário relacionou sua 
previsão a importantes mudanças 
ocorridas recentemente no setor, 

como a criação da Agência Nacional 
de Mineração; a atualização da lei 
da CFEM (Compensação Financei-
ra pela Exploração dos Recursos 
Minerais); e o novo regulamento do 
Código de Mineração, que promove-

ram a modernização da mineração 
brasileira.

Segundo Vicente, o marco re-
gulatório e a segurança jurídica 
implantados atrairão investidores 
estrangeiros. 
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SEGUNDOS
EM QUINZE

MP denuncia seis na 
operação Alta Voltagem
O Ministério Público Estadual 
(MPRN) ofereceu nesta quarta-feira, 
5, denúncia contra seis investigados 
no âmbito da operação Alta 
Voltagem, defl agrada em novembro 
de 2017 em Macaíba. A operação 
investiga fraudes em licitações 
na área de iluminação pública. O 
MPRN pede também reparação de 
R$ 3,3 milhões aos cofres públicos.

Setor de mineração deverá crescer 
de 4% para 8% nos próximos 5 anos

PREVISÃO

José Aldenir / Agora RN

Secretário do Ministério 
de Minas e Energia 
relacionou previsão a 
importantes mudanças 
ocorridas recentemente

Casa Grande Mineração, em Parelhas, no Seridó, faz benefi ciamento de feldspato
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Reitor faz pose de quem nada 
teve com o incêndio

O ativista Roberto Leher, reitor da Universidade Federal do 
Rio (UFRJ), reapareceu em Brasília, nesta terça (4), fazendo 
a melhor expressão de quem nada teve com a destruição 

do Museu Nacional. Só que não. Desde a posse, em julho de 2015, 
foi o terceiro incêndio sob a atual gestão na UFRJ. E as tragédias 
não ocorreram por acaso: essa turma tem se mostrado incapaz até 
de cumprir a recomendação legal de criar e manter um grupo de 
brigadistas para prevenção e combate ao fogo. 

1 >> Rastro de fogo
A atual gestão da UFRJ deixará a 
tristíssima memória dos incêndios 
na Reitoria, no dormitório dos 
alunos e no Museu que virou 
cinzas.

2 >> Omissão fatal
O reitor e seus prepostos foram 
incapazes até de articular 
convênio com os Bombeiros, sem 
custos, para proteger o Museu de 
incêndios. 

3 >> Meu pirão primeiro
De janeiro a julho deste ano, o 
reitor recebeu R$ 213 mil em 
salários, mais que o dobro dos R$ 
98 mil repassados à manutenção 
do Museu.

4 >> Tática esperta
Antes que lembrassem sua 
responsabilidade na tragédia, o 
reitor partiu para o ataque ainda 
na noite do incêndio. Atacou até os 
bombeiros.

>> Tancredo e as namoradas
Em agosto de 1983, Tancredo Neves promovia 
reuniões secretas para articular sua vitória 
no Colégio Eleitoral, e precisava driblar 
os jornalistas: marcou encontro com dois 
governadores e Ulysses Guimarães, na casa de 
um amigo no Lago Sul, em Brasília. Passou pelos repórteres apressado:
- Ulysses e eu arranjamos umas namoradas e vamos encontrá-las.
- É mesmo? Aonde é o encontro? – perguntou uma repórter, sorrindo.
- Na QL 8 do Lago Sul.
Ninguém acreditou, nem seguiu a dupla. Que se dirigiu tranquilamente para 
a reunião com os governadores. Na QL 8 do Lago Sul.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ Não está 

transitado em 
julgado… Não 

podemos ser 
injustos”

Dep. Mauro Lopes (MDB-MG) 
absolvendo Nelson Meurer (PP-

PR), condenado no STF

>> Após o ponto, 
desafi o é fazer servidor 
trabalhar
A estabilidade, no 
serviço público, protege o 
funcionário de ingerências 
e perseguições políticas, 
mas também favorece 
o absenteísmo – o 
funcionário que falta ao 
trabalho sabendo que 
nada lhe acontecerá. No 
Instituto Hospital de Base, 
maior e mais movimentada 
unidade de urgência de 
Brasília, o absenteísmo 
chega a 8,4% dos cerca de 
2 mil servidores estáveis, e 
0,7% entre celetistas, que 
não têm estabilidade.

>> Que papelão
Como em todas as eleições, 
setores da Justiça se prestam ao 
papel de censurar a imprensa, 
afrontando a Constituição para 
proteger políticos da pior espécie, 
com quase duas dezenas de 
investigações no STF.

>> Enquetes censuradas
Enquetes estão censuradas 
e podem render multa de até 
R$106 mil, mas apenas em 
relação ao processo eleitoral. 
Perguntar sobre a preferência 
entre um corrupto, um maluco e 
um chuchu pode.

>> Esperança vã
O governo somou receitas de 
R$1,5 trilhão em 8 meses, mas 
ainda espera atingir R$3,5 
trilhões até dezembro. Se a meta 
fi car distante, que se dobre a 
meta, como dizia a ex-presidente 
amalucada.

>> Articulador nato
Experiente e respeitado e 
deputado federal por três vezes, o 
ex-governador gaúcho Germano 
Rigotto já defi niu o papel que 
gostaria de exercer em eventual 
governo Henrique Meirelles: 
articulador político.

>> Oportunismo chocante
Petistas ilustres fi caram 
impressionados com o que 
encontraram em recente visita 
ao Nordeste: “aliados” que não 
se importam com a sorte do 
ex-presidente Lula, estão apenas 
interessados em seus votos.

>> Disputa esquentou
O enroladíssimo José Tadros 
(AM), candidato de situação, 
soltou os cachorros contra seu 
adversário Adelmir Santana 
(DF), na disputa pela presidência 
da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). À qual, aliás, 
Antonio Oliveira Santos se agarra 
como carrapato há 38 anos.

HUMBERTO

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO NEGREIROS

A gente não escuta um petista ad-
mitindo que erraram na Petrobras, que 
o partido vai tomar um novo rumo ou 
mesmo uma ala que faça críticas ao que 
Lula fez na empresa.

Eles defendem com unhas e dentes 
a legalidade de tudo que aconteceu lá. 
Acham que Lula está sendo acusado 
injustamente por alguma força que pre-

tende desestabilizar nossa democracia.
De tanto repetir mantras, a verdade 

deles acabou prevalecendo. De nada 
adiantou a Justiça condenar, mandar 
prender Lula. Ele continua sendo a 
maior liderança individual do País.

Todo o Judiciário foi provocado para 
opinar a respeito da prisão de Lula. As 
quatro instâncias decidiram manter o 
ex-presidente preso. Mesmo assim, o 
discurso de vítima prevalece.

O buraco nos espera

Lula desrespeita o Judiciário, afron-
ta juízes, zomba do processo eleitoral, 
debocha da OAB quando coloca de-
zenas de advogados em seu processo 
com intuito de receber visitas, e nada 
acontece.

O escárnio produzido por Lula e o 
PT terá consequências gravíssimas na 
democracia do País. Essa queda de 
braço está apenas começando e, não 
entendo por qual razão, Lula e seu par-
tido, para não chamar de facção, estão 
vencendo essa batalha.

Não respeitar decisões da Justiça, 
achar que toda essa roubalheira exis-
tiu sem participação nenhuma do PT, 
esconder fatos reais, que aconteceram, 
e, ainda, dissimular, atenta contra a inte-
ligência do cidadão médio, que tenha o 
mínimo de discernimento.

Não parece o caso dos brasileiros. 
Estamos bem aquém da média, nos 
transformamos em uma grande nação 
de idiotas teleguiados. Lula não é mais 
um político, transformou-se em uma en-
tidade divina salvadora de uma imunda 
nação.

Vamos sim para o buraco, muito 
provavelmente iremos eleger outro 
poste, teremos mais 4 anos de atraso. 
Porém, isso faz parte do processo de-
mocrático. Estamos lascados.

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO 
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Turistas reclamam da estrutura 
do calçadão de Ponta Negra 

INTRANSITÁVEL

José Aldenir / Agora RN

Trechos da orla da principal praia de Natal são verdadeiros obstáculos para 
a locomoção do público; Prefeitura promete finalizar calçamento em 45 dias 

Comerciantes  e turistas que 
frequentam Ponta Negra, na zona 
Sul de Natal, reclamam que a falta 
de infraestrutura tem difi cultado 
o acesso à praia. Vários trechos do 
calçadão da orla estão danifi cados, 
impedindo a circulação das pessoas. 
Além disso,  os usuários da praia 
criticam o fato de que os banheiros 
públicos estão fechados.  

O turista Flávio Bressia, de San-
ta Catarina, reclama do descaso das 
autoridades com a manutenção da 
orla urbana. “Sempre venho a Natal 
e não vejo esse calçamento totalmen-
te fi nalizado. Gosto de vir a Ponta 
Negra, mas até o banheiro queremos 
utilizar está fechado”, diz.

A comerciante Sivalneide Caval-
cante reclama da falta de acessibili-
dade e da difi culdade que encontra 
para deslocar-se até a areia da praia. 
Ela vende peças de roupa ao longo 
da praia. “Devido à falta de acessi-
bilidade, é muito ruim ter que descer 
com esse carrinho para a areia. Aca-
bo fi cando mais aqui no calçadão. 
Imagine para quem é defi ciente, que 
realmente precisa desse tipo de aces-
so”, reclama. 

De acordo com o secretário mu-
nicipal de Obras Públicas e Infra-
estrutura (Semov), Tomaz Pereira 
Neto, a fi nalização da recuperação 
do calçamento acontecerá em até 
45 dias. “Já fi zemos a drenagem, 
resolvemos o problema da caixa de 
esgoto da Caern e estamos fazendo 
proteção da encosta para poder fazer 
o aterro. Entre 35 a 45 dias, vai estar 
pronto. Estamos focados para que, 

no verão, esteja tudo funcionando. 
Esse é o nosso objetivo”, detalha.  

Segundo informações da Secre-
taria de Serviços Urbanos (Semsur), 
a Prefeitura do Natal assinou no dia 
22 de agosto o contrato para realiza-
ção das obras de reestruturação dos 
banheiros da orla. Após a reforma 
e entrega à iniciativa privada, será 
cobrada uma tarifa de R$ 2 para uti-
lização dos banheiros. 

Calçadão danifi cado impede a livre circulação dos turistas em Ponta Negra

COMEMORAÇÃO

Natal recebe desfi le cívico do “Dia da 
Independência” nesta sexta-feira, 7

José Aldenir / Agora RN

O tradicional desfi le cívico-mili-
tar do Dia da Independência, em 7 
de setembro, será realizado em Na-
tal ao longo da Avenida Prudente de 
Morais, no bairro Petrópolis. 

O desfi le será dividido em quatro 
blocos: Estudantil, Cívico, Militar 
Motorizado e Infantaria. 

As escolas públicas irão desfi lar 
primeiro. Ao todo, serão 1,7 mil es-
tudantes. Em seguida, vem o Cívico, 
com a Cruz Vermelha e organizações 
não-governamentais. Os ex-comba-
tentes têm lugar reservado na frente 
do Exército. A revista da tropa será 
feita pela Marinha. 

Segundo o 7º Batalhão do Exér-
cito, organizadores do evento neste 
ano, não há indícios de problemas 
de segurança, mas ações estão sendo 

esquematizadas para evitar eventu-
al manifestação. O coronel Erland 
Mota declarou que espera-se que o 
alcance da população seja o maior 
possível na data comemorativa.

A Secretaria de Municipal de 

Mobilidade Urbana (STTU) infor-
mou que, na sexta-feira, 7, os ônibus 
vão circular com tarifa social e com 
frota reduzida. Quanto ao trânsito, 
a STTU ainda não concluiu o mapa 
das ruas que serão interditadas. 

7º Batalhão do Exército é organizador do desfi le da Independência em 2018

MANIFESTAÇÃO

Policiais militares e 
bombeiros do RN adiam 
protesto para outubro

Os policiais e bombeiros 
militares do Rio Grande do Norte 
decidiram transferir o ato previsto 
para a próxima sexta-feira, 7, para 
o dia 4 de outubro, acatando, 
desta forma, a proposição da 
desembargadora de Justiça Maria 
Zeneide Bezerra.

Em sua decisão a respeito 
da mobilização dos profi ssionais 
da segurança, a desembargadora 
convocou o Governo do Estado e 
as associações representativas dos 
militares do RN para uma audiência 
conciliatória no dia 4 de outubro. 

Assim, a assembleia geral da 
Associação dos Subtenentes e 
Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares do RN deliberou uma nova 
mobilização para este dia, quando 
a categoria se reunirá em frente ao 
Tribunal de Justiça do RN, em ato 
público, às 9h. 

A categoria cobra o pagamento 
do décimo-terceiro salário. 

Daísa Alves / Letra A

Ato estava marcado para o dia 7

SEGUNDOS
EM QUINZE

Após descumprir medidas 
protetivas, cantor é preso 
A Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher em 
Parnamirim (Deam) efetuou a  
prisão do músico Francisco Luciano 
Brilhante por descumprimento de 
medidas protetivas. O cantor foi 
fi lmado em cenas de agressão à 
ex-mulher, Anna Augusta Josuá, 
de 24 anos, no início do mês. 
“Ele foi advertido em audiência na 
terça-feira, dia 28″, disse a delegada 
Renata Costa, responsável pela 
investigação do caso.

InterTV / Reprodução
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Candidatos evitam grandes obras 
e economizam em suas promessas

INFRAESTRUTURA

Governo do RN / Reprodução

Plano de governo dos candidatos ao Executivo estadual trazem ações para 
reforma de equipamentos públicos e a finalização de obras abandonadas

Em tempos de crise econômica 
e falta de recursos, os candidatos 
ao Governo do Rio Grande do Norte 
têm evitado promessas de grandes 
investimentos em obras. Os planos 
de campanha dos postulantes ao 
Executivo trazem, em sua maioria, 
medidas de reforma e fi nalização de 
projetos inacabados da atual gestão. 

O candidato do PSTU, Dário 
Barbosa, é o mais ousado: propõe a 
criação de um grande plano de obras 
públicas, a ser executado por empre-
sas estaduais na área de infraestru-
tura. De acordo com o candidato, ca-
so eleito, a medida será tomada para 
evitar a terceirização ou contratação 
de empreiteiras privadas. Entre as 
propostas, está a construção de mais 
de 100 mil casas populares para re-
solver os problemas de moradia do 
Rio Grande do Norte.  

Já Robinson Faria (PSD), candi-
dato à reeleição, propõe a recupera-
ção da Fortaleza dos Reis Magos. O 
governador também promete a cons-
trução de novas moradias, reforma 
e manutenção de 40 escolas da rede 
estadual e construção de uma cadeia 
pública feminina.

Entre as propostas de Brenno 
Queiroga, do Solidariedade, estão a 
fi nalização das obras da barragem 
de Oiticica, que foram iniciadas ain-

da em 2013, e a criação de poços e 
cisternas para a ampliação do pro-
grama Água para Todos.

A candidata do PT, Fátima Be-
zerra, promete concluir as obras do 
Centro de Convenções de Natal e do 
Museu da Rampa, além de garantir 
recursos para a conclusão da barra-
gem de Oiticica e as obras comple-
mentares da Bacia do Piranhas-Açu. 
Fátima também propõe a ampliação 
do sistema de adutoras.

O ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves, candidato pelo PDT, 
propõe a implantação de sistemas de 
abastecimento de água em comunida-

des rurais, a construção de novas adu-
toras e o acompanhamento das obras 
federais na rede ferroviária.

Carlos Alberto, do PSOL, não é 
específi co, mas propõe a manuten-
ção dos atrativos turísticos do Esta-
do e afi rma que, caso eleito, a trans-
parência nos processos licitatórios 
e contratações públicas estaduais 
será prioridade para a realização de 
obras públicas.

Os candidatos Heró Bezerra 
(PRTB) e Freitas Júnior (Rede) não 
foram específi cos em seus planos de 
governo com relação à realização de 
obras no Estado. 

Barragem de Oiticica, em Jucurutu, é uma das obras listadas pelos candidatos

CULTURA

Produtores culturais 
cobram diálogo e novos 
espaços de atuação

Com o Teatro Alberto Maranhão 
fechado há três anos e a redução 
dos investimentos na cultura, os 
produtores culturais do Rio Grande 
do Norte pedem aos candidatos 
ao Governo maior aporte de 
investimentos e ações para abertura 
de novas praças de exibição para 
as mais diversas manifestações 
culturais do Estado.

Atualmente, o Rio Grande do 
Norte conta com algumas linhas 
de fi nanciamento cultural, como 
a lei Câmara Cascudo e a lei 
Djalma Maranhão, mas, segundo 
Diana Fontes, produtora cultural e 
coreógrafa, a falta de uma política 
cultural de incentivo e o processo 
burocrático dos editais difi cultam 
a atuação dos profi ssionais. Ela 
espera que a desburocratização 
desses processos seja uma 
prioridade do próximo governador. 
“Espero que o cenário cultural seja 
discutido com menos difi culdades”.

Para Babi Baracho, integrante 
do Coletivo Audiovisual Caboré, 
é necessário cuidar dos prédios 
históricos e culturais do Estado. 
“São mais de 50 prédios sob a 
responsabilidade da Fundação 
José Augusto. Muitos desses 
estão fechados ou em péssimas 
condições”, afi rma.

Ela espera que os espaços 
disponíveis para os artistas sejam 
revitalizados através do investimento 
em editais, na gestão cultural e na 
qualifi cação dos gestores. 

José Aldenir / Agora RN

Teatro Alberto Maranhão

EDUCAÇÃO

Mais de 65% das escolas de Natal têm 
melhoria na nota geral do Ideb de 2017

Adrovando Claro / Prefeitura do Natal

Com a divulgação do último Ín-
dice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) pelo Ministério da 
Educação (MEC), a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Natal analisa 
como positivos os resultados obtidos 
pelas escolas da rede municipal. Das 
unidades de ensino avaliadas em 
2017, mais de 65% obtiveram avan-
ço em relação ao resultado anterior, 
de 2015.

O Ideb é um indicador da quali-
dade educacional que combina o de-
sempenho em exames padronizados 
com informações sobre rendimento 
escolar. Na rede municipal de Natal, 

das 51 escolas dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental que foram 
avaliadas, 32 avançaram, ou seja, 
quase 63%. O percentual das unida-
des do 1º ao 5º ano que foram avalia-

das em Natal é de 83%. Já dentre as 
unidades de ensino dos Anos Finais, 
72% obtiveram notas melhores que 
na última análise, o que corresponde 
a 8 das 11 que participaram. Das 
instituições que ofertam turmas de 
6º a 9º ano na rede, 36% integraram 
as análises.

A melhor nota nos anos iniciais 
foi da Escola Municipal Professor 
Carlos Bello Moreno, localizada no 
bairro Neópolis, que atingiu 6,4 – 0,7 
a mais que a meta projetada para a 
unidade de ensino. Em relação à úl-
tima verifi cação, a escola ampliou o 
resultado em 1,5. 100

Foram avaliadas 51 escolas em Natal

“São mais de 50 prédios 
sob a responsabilidade 
da Fundação José 
Augusto. Muitos 
estão fechados ou em 
péssimas condições”
Babi Baracho
Produtora cultural
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Feriado da Independência altera 
horário de abertura do comércio

O QUE MUDA?

José Aldenir / Agora RN

Para facilitar, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
elaborou um guia, informando o que ficará aberto e o que fechará

O Dia da Independência do Bra-
sil, nesta sexta-feira, 7, vai fazer com 
que muita gente durma um pouco 
mais. Porém, uma parte signifi cati-
va da sociedade vai trabalhar nor-
malmente, e o comércio não foge à 
regra. Para facilitar a vida de quem 
precisar se deslocar para fazer uma 
compra ou outra, confi ra como fun-
cionará o comércio.

O tradicional comércio de rua 
– como o do Alecrim, Centro de 
Natal e Zona Norte – não abrirá. 
Nos shoppings centers da cidade, o 
funcionamento obedecerá a horários 
diferenciados. No Midway Mall, por 
exemplo, as áreas de alimentação e 
lazer vão funcionar das 11h às 22h; 
as lojas de departamento fi carão 
abertas das 13h às 21h; e as demais 
lojas, das 15h às 21h. No hipermer-
cado Extra, o horário será das 7h às 
22h e a academia Smart Fit fi cará 
aberta das 9h às 15h.

No Natal Shopping, o setor de 
alimentação e lazer funcionará das 
11h às 22h; os quiosques de alimen-
tação das 13h às 22h; as âncoras e 
megalojas, das 13h às 21h; e a Fór-
mula Academia vai fi car aberta das 

9h às 15h.  Quanto aos Cinépolis, a 
programação deve ser consultada. 
Nas demais lojas e quiosques, o ho-
rário será das 15h às 21h.

No Praia Shopping, a praça de 
alimentação e lazer abrirá a partir 
das 11h; lojas e quiosques, das 15h às 
21h; e o cinema, conforme programa-
ção. No Shopping Cidade Jardim, a 
praça de alimentação abrirá às 11h; 
e as lojas e quiosques, das 15h às 

21h. No Shopping Via Direta, a pra-
ça de alimentação e lazer funcionará 
das 12h às 22h; as lojas e quiosques 
terão abertura facultativa das 14h 
às 20h. No Partage Norte Shopping 
Natal, lojas e quiosques abrirão das 
15h às 21h e praça de alimentação e 
lazer das 11h às 22h. O cinema terá 
programação normal. O Shopping 
10 fi cará fechado, e os supermerca-
dos abrirão das 7h às 21h. 

Comércios dos bairros do Alecrim, Centro e Zona Norte fi carão fechados

PERSISTÊNCIA

Preço de imóvel 
acumula queda real
de 18% em todo País

O preço dos imóveis 
residenciais tem variado abaixo 
da infl ação há mais de três anos e 
meio, segundo a pesquisa FipeZap. 
Embora esse indicador não cubra o 
RN, a situação aqui guarda muitas 
semelhanças. A queda real dos 
preços dos residenciais entre o 
começo de 2015 e agosto deste 
ano é de 18,2%. Assim, um imóvel 
que era vendido por R$ 500 mil em 
janeiro de 2015 seria ofertado hoje 
por cerca de R$ 408,8 mil. 

Segundo Ricardo Abreu, da 
Abreu Imóveis, essa tendência de 
baixa também se verifi ca em Natal, 
onde são fechados os principais 
negócios do mercado imobiliário do 
Estado. Contudo, o empresário vê 
como mais próxima uma reversão 
desse quadro, iniciado na virada 
de 2014 para 2015, quando a 
deterioração da economia começou 
a se refl etir na alta dos distratos – a 
chamada desistência da compra. 

José Aldenir / Agora RN

Setor imobiliário está em crise

SEGUNDOS
EM QUINZE

Água mineral passa por 
degustação em feira
Natal também sedia, esta semana, 
a Expo-Abinam 2018, principal 
feira comercial do setor, que reúne 
empresas da cadeia produtiva para 
apresentar novidades, tendências 
de insumos, serviços e produtos 
para a indústria, fomentando 
prospecção de novos clientes e 
fechamento de negócios. Outro 
destaque do evento é o Bar das 
Águas, que foi criado em 2003 e 
tornou-se um espaço dedicado à 
degustação da água mineral.

José Aldenir / Agora RN

DESAFIOS

Em Natal, congresso brasileiro debate 
futuro do mercado de água mineral

Bruno Fonseca / Agência Pública

Começou nesta terça-feira, 4, e 
vai até sexta, 7, em Natal, o 27º Con-
gresso Brasileiro de Águas Minerais 
Naturais, no Serhs Natal Grand Ho-
tel, na Via Costeira.

Promovido pela Associação Brasi-
leira da Indústria de Águas Minerais 
(Abinam), o evento reúne envasa-
dores, fornecedores, distribuidores, 
autoridades e profi ssionais do setor, 
além de especialistas que conduzi-
rão debates sobre diversos assuntos 
relacionados aos desafi os e rumos do 
mercado de águas. Com o tema “In-
teligência Artifi cial e Fidelização na 
Conquista de Novos Consumidores”, 
o congresso está estruturado em cin-
co painéis temáticos, que abordarão 
legislação, marketing, novas tecnolo-
gias, qualidade e tributação.

O presidente do Sindicato da 
Indústria de Cerveja, Refrigerantes, 
Águas Minerais e Bebidas em Geral 
(Sicramirn), Djalma Barbosa Júnior, 
lembra que o fi o condutor das discus-
sões tem relação com os desafi os do 
varejo 4.0, nova tendência de merca-
do que trata de internet, inteligência 
artifi cial, realidade virtual, mobile, 
aplicativos, operações com um clique 
e engajamento do consumidor, pro-
movendo maior conectividade entre 
loja física e digital.

“O encontro é uma oportunida-
de para atualização e defi nição de 
rumos para a indústria de águas mi-
nerais naturais diante dos desafi os 
da atual instabilidade econômica”, 
resume o presidente da Abinam, 
Carlos Alberto Lancia.  Instabilidade também afeta o setor
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Novas barragens subterrâneas 
vão ampliar fruticultura no RN

EMATER

José Aldenir / Agora RN

Principal reclamação do agricultor é a falta de chuva, mas, com a utilização
de tecnologias de absorção, este número está diminuindo, segundo Emater

Atender a uma demanda com-
posta por 90 mil agricultores fami-
liares divididos em 154 escritórios do 
Instituto de Assistência Técnica de 
Extensão Rural (Emater) tem sido a 
maior missão de Kátia Lopes. Dire-
tora-geral do órgão, que é vital para 
a agricultura na região do semiárido, 
Kátia Lopes disse – em entrevista à 
rádio 94FM – que a maior missão é 
garantir a água na região, tendo co-
mo consequência uma boa produção.

Oriunda do Sebrae, Kátia Lopes 
disse que o trabalho da Emater não 
é muito conhecido em Natal e parte 
da região metropolitana por não ha-
ver zona rural no local. “A Emater 
é uma rede de expedicionários que 
ajuda o homem do campo, com o au-
xílio de apresentar políticas de cré-
dito, assistência técnica e busca por 
melhores soluções tecnológicas. No 
semiárido, tendo água, tudo dará”, 
destacou Kátia Lopes.

Uma das atividades que man-
tém o foco dos técnicos da Emater 
em alerta é na construção de barra-
gens subterrâneas para garantir um 
reservatório no período de seca mais 
crítica. De acordo com Kátia Lopes, a 

maior reclamação do agricultor ain-
da é a falta de chuva, mas com o uso 
de tecnologias de absorção de água 
– com linhas de crédito específi cas – 
este número está diminuindo.

Hoje, a maior parte dos agricul-
tores familiares vendem seus pro-
dutos para os governos, prefeituras 
e entidades assistenciais. Segundo 
Kátia Lopes, planta-se de tudo, e, na 
parte das frutas, daqui a um tempo 
vai se falar mais em graviola, mara-

cujá e limão, sem contar em um bom 
número de hortaliças e da criação de 
ovinos e caprinos.

O Rio Grande do Norte já é des-
taque na produção de melão, melan-
cia, caju, manga e banana. “Quando 
se instala uma barragem, que custa 
em média R$ 10 mil, cria-se um oásis 
para o agricultor. Vamos trabalhar 
nesta transformação que contribui 
para todos, porque há grandes opor-
tunidades”, detalhou Kátia Lopes. 

Produtos colhidos pelos agricultores familiares são vendidos em todo o Estado

ATENDIMENTO

Semsur cadastra 
ambulantes para 
Halloween 2018

A Secretaria de Serviços 
Urbanos de Natal (Semsur) fará 
o cadastramento dos ambulantes 
que queiram trabalhar, em caráter 
temporário, nos logradouros 
públicos da cidade do Natal 
durante as festividades alusivas 
ao Halloween 2018, no mês de 
outubro. As inscrições serão 
realizadas entre os dias 17 e 24 
deste mês, na sede da Semsur, 
na Cidade Alta. Ao todo, 30 vagas 
serão ofertadas.

Ambulantes serão autorizados 
a trabalharem no canteiro central 
da Avenida Antônio Basílio, no 
trecho entre a Rua São José e 
Avenida Prudente de Morais. Para 
a obtenção da licença temporária, 
os comerciantes informais deverão 
apresentar originais e cópias de um 
documento de identifi cação com foto 
(RG, CNH); CPF; e comprovante de 
residência. Não haverá prioridade 
de atendimento. 

Assessoria de Comunicação

Trabalho temporário para a festa

SEGUNDOS
EM QUINZE

Preços baixos dos sites 
internacionais são ímãs
Os brasileiros têm comprado cada 
vez mais em sites internacionais, 
e a principal razão para esse 
fenômeno são os preços atrativos 
dos produtos em relação aos 
praticados nas lojas virtuais no 
País. Uma pesquisa Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que 29% dos consumidores 
conectados fi zeram compras em 
sites internacionais nos últimos 12 
meses. Desse total, 67% afi rmaram 
que os valores eram mais baixos. 

José Aldenir / Agora imagens

CUSTO DE VIDA

Preço da cesta básica registra queda 
em 17 capitais, inclusive em Natal

José Aldenir / Agora RN

O preço do conjunto de alimen-
tos essenciais caiu em 17 capitais, 
segundo dados da Pesquisa Nacio-
nal da Cesta Básica de Alimentos, 
realizada pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

As reduções mais expressivas 
foram registradas em Porto Alegre 
(-3,50%), João Pessoa (-3,36%) e 
Salvador (-3,02%) e as variações 
positivas, em Florianópolis (3,86%), 
Manaus (1,41%) e Aracaju (0,01%). 
Em Natal, o custo do conjunto dos 
alimentos básicos foi de R$ 335,61 
em agosto, diminuindo 1,61% em 
relação a julho.

Em um ranking dos menores 
preços da cesta entre os 20 muni-
cípios pesquisados pelo Dieese, a 

capital potiguar ocupou a quarta po-
sição, atrás de João Pessoa, São Luís 
e Salvador.

Em 12 meses, a variação foi de 
-0,15% e, nos oito meses de 2018, de 
1,34%. Entre julho e agosto de 2018, 
sete produtos apresentaram elevação 
de preços: pão francês (2,91%), ar-

roz agulhinha (2,13%), leite integral 
longa vida (2,09%), açúcar cristal 
(1,77%), carne bovina de primeira 
(1,18%), café em pó (0,52%) e man-
teiga (0,46%). Outros cinco mostra-
ram alta no preço médio: tomate 
(-17,29%), banana (-8,95%), feijão ca-
rioquinha (-2,00%), farinha de man-
dioca (-1,53%) e óleo de soja (-0,80%).

Em 12 meses, sete dos produtos 
pesquisados tiveram redução acumu-
lada: feijão carioquinha (-22,39%), 
açúcar cristal (-16,36%), banana 
(-12,86%), farinha de mandioca 
(-10,26%), tomate (-8,61%), café em 
pó (-3,63%) e óleo de soja (-2,36%). Os 
outros itens apresentaram elevação 
no valor médio: leite integral longa 
vida (20,27%), pão francês (9,83%)e 
carne bovina de primeira (4,98%). 

Cesta básica fi cou 1,61% mais barata
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Ana Furtado realiza última sessão de 
quimioterapia e comemora: “Vitória”

SUPERAÇÃO

Instagram / Reprodução

Apresentadora do É De Casa, da TV Globo, foi diagnosticada com câncer de mama em maio 
deste ano. Fãs enviaram mensagens de apoio em publicação no Instagram desta quarta-feira, 5

Ana Furtado emocionou seus fãs 
nesta quarta-feira, 5, ao anunciar 
sua última sessão de quimioterapia. 
A apresentadora do É De Casa, da 
TV Globo, foi diagnosticada com cân-
cer de mama em maio deste ano.

“VITÓRIA! É o meu sentimen-
to neste momento. Passar por tudo 
o que passei até agora não foi fácil, 
mas foi possível graças ao amor e ao 
carinho da minha família, amigos e 
de vocês. Hoje mais uma etapa será 
vencida. Muito obrigada, meu Deus! 
Última quimio. Última sessão da 
vitória! Gratidão”, escreveu ela na 
legenda da imagem compartilhada 
em seu Instagram.

Em apenas 10 minutos, o post 

recebeu mais de 25 mil curtidas e 
diversas mensagens de apoio. “Você 
já é uma vencedora! Deus te abençoe 
sempre”, ressaltou uma seguidora.

Recentemente, a mulher de Bo-
ninho ressaltou que, mesmo tendo 
dias ruins e tristes, o importante é 
não desistir e manter a luta diária 
contra as adversidades. “Viver na 
plenitude tem sido o meu lema. Na 
alegria, tristeza, dor e fraqueza... Va-
mos viver um dia de cada vez como 
se fosse o último. Mesmo que esteja 
“nublado” como hoje. O melhor dia 
das nossas vidas começa igual a um 
dia qualquer. Apreciem as pequenas 
coisas. E guardem no coração as que 
lhes fazem mais felizes”, fi nalizou.  Em apenas 10 minutos, post da apresentadora recebeu mais de 25 mil curtidas 

Whindersson Nunes desabafa 
sobre conquistas após carreira

BATALHADOR

Instagram / Reprodução

Whindersson Nunes usou seu 
Instagram nesta quarta-feira, 5, pa-
ra falar sobre as realizações que vêm 
conquistando com seu trabalho. Ele 
está curtindo férias no México com a 
cantora Luísa Sonza, sua esposa.

“Queria dizer para vocês que eu 
estou muito feliz. É lógico que, em 
um lugar desse, não tem como não 
fi car feliz. Você deve olhar e pensar 
‘também em um lugar desse...’. Só 
que, se eu mostrasse o Instagram 
desse hotel para o Whindersson de 3 
anos atrás, ele iria dizer que não ti-
nha nem o perigo de pisar ali. E hoje, 
3 anos depois, eu estou aqui”, disse. 

“Eu sei que todo mundo pode 
achar que é vida fácil, que é internet, 
mas eu trabalho com isso há 8 anos. 
E só há 2 anos eu comecei a ganhar 
dinheiro. E nesses 2 anos, eu fi z um 
plano de vida, que eu queria conhe-
cer o mundo, que eu queria ir para 
todos os lugares, conhecer todas as 
culturas para me ajudar a ser um 
ser humano melhor e a entender os 
lugares”, desabafou o youtuber.

Depois, o jovem de 23 anos con-
tou que não queria fi car trabalhando 
a vida inteira para só curtir após os 
60 anos, e por isso, foi atrás de apren-
der a investir. “Essa viagem aqui eu 

estou fazendo só com dinheiro de 
rendimento. Eu fi z um plano: fi car 
trabalhando e colocar um dinheiro 
ali. A cada 6 meses eu vou me pro-
gramar para ir a um lugar. E, com o 
dinheiro que render, eu vou viajar. É 
isso que eu faço, estou vivendo a vi-
da”, continuou o humorista, que re-
velou se tornar uma pessoa melhor 
a cada lugar do mundo que visita. 

Jovem está no México, de férias
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Não há nada no 
socialismo que 

algum dinheiro 
não possa curar”

(Will Durant)

Música de luto. Morreu 
aos 75 anos a cantora 
espanhola Elisa Serna, a 
voz mais signifi cativa das 
canções de protesto e de 
cunho social produzidas 
nos anos 1970 na Europa. 
Elisa, cujo nome real era Gil 
Sánchez, também atuou no 
teatro naqueles anos com o 
grupo Tábano. A artista foi 
no âmbito musical espanhol 
um similar ativista de 
Violeta Parra, Joan Baez, 
Nina Simone, Patti Smith e 
Miriam Makeba.

O super-herói jornaleiro

Saiu, enfi m, o primeiro teaser 
trailer do fi lme do Capitão 
Marvel, que vem com o título 

de Shazam, outro nome do perso-
nagem a partir da sigla que quando 
pronunciada concede poderes ao 
garoto Billy Batson. É a união das 
primeiras letras de seis entidades: 
Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, 
Aquiles e Mercúrio.

O leitor pode assistir agora a 
peça de divulgação no meu blog do 
site O Galo Informa (www.ogaloin-
forma.com.br). Aos antigos fãs do 
super-herói, informo que o fi lme 
vem todo baseado na história da 
origem dos poderes, e que foi tema 
da revista número 1 que a Ebal 
publicou no Brasil em setembro de 
1973.

Aos fãs da nova geração, aviso 
que apesar do nome Capitão Mar-
vel, nada há em relação aos estúdios 
responsáveis pelos Vingadores e 
outros heróis da Marvel. Shazam 
é a segunda fi gura voadora da DC 
Comics, criada em 1939 no rastro do 
Superman (1938) e no mesmo ano 
do surgimento do Batman.

Era tão evidente, e assumida-
mente escancarada a referência do 
Superman na criação da dupla C. 
C. Beck e Bill Parker, que mais de 
trinta anos depois do lançamento, a 
revista do Shazam chegou no Brasil 
com uma capa em que a imagem do 
herói de Kripton se destacava apre-
sentando o seu semelhante.

Nas imagens que ilustra este 
artigo, com a capa e as páginas da 
edição de 73 (além do ator Zachary 
Levi que encarna o herói no fi lme), o 
leitor poderá comparar com o trailer 
lá no site para conferir a fi delidade 
do diretor David Sandberg com a 
aventura de estreia na revista em 
quadrinhos da velha Ebal.

Na assumida inspiração do Su-
perman, até o ambiente jornalístico 
foi mantido, com as fi guras de Clark 
Kent e Billy Batson trabalhando 
em jornais, dissociados nas funções, 
já que o primeiro é um repórter e o 
segundo é um gazeteiro. Para quem 
não sabe, Capitão Marvel foi pionei-
ro como super-herói no cinema.

Em 1941, quando Batman, Mu-
lher Maravilha, Namor e Capitão 
América nem tinham fãs clubes 
como o Superman, o garoto que se 
transformava num adulto poderoso 
ganhou uma série de 12 episódios 
exibidos ao fi nal das sessões de cine-
ma, com o ator Tom Tyler (assíduo 
nos faroestes) de protagonista.

Aventuras da velha série ainda 
podem ser vistas nos canais do You-
Tube, assim como uma outra produ-
ção da rede CBS que foi ao ar entre 
1974 e 1977, com exibição posterior 
no Brasil através do SBT. Nos anos 
1950, quando Superman ganhou a 
segunda série, os dois heróis se es-
barraram na Justiça.

Acusado de plágio pela editora 
National Comics (atual DC), Sha-
zam foi aos poucos perdendo a casa 
em que nasceu, a Fawcett Comics. 
Mesmo após se mudar para a DC, a 
rivalidade com o Superman perma-
neceu no imaginário dos leitores de 
HQ, ao ponto da revista Mad publi-
car uma batalha hilária em 1953.

A verdadeira briga nos qua-
drinhos só veio em 1979, na edição 
58 da revista americana All-News 
Collectors Edition. O título “Super-
man vs Shazam” foi reproduzido 
no Brasil em 1980 numa edição da 
Ebal. Essa briga deverá continuar, 
pois já há quem diga que o fi lme que 
estreia em 2019 é o melhor da grife 
DC, superando todos os do homem-
-de-aço. Será?

Tiro errado. A empresa Nike 
foi fazer uma gracinha engajada 
pra marcar o aniversário de 30 
anos da campanha “Just Do It” e 
se lascou. Contratou como garoto 
propaganda um famoso atleta 
anti-Trump. Apenas 24h depois, 
as ações caíram 3% e o valor de 
mercado da companhia perdeu 
US$ 3 bilhões.

Lula e a economia. Tenho 
que concordar com uma palavra 
de ordem na campanha do PT, 
que diz que “Lula é o único 
com condições de restaurar a 
economia do país”. Se o criminoso 
determinar ao partido devolver 
tudo o que roubou do erário, aí 
haverá alguma recuperação nas 
contas públicas.

Ficou na mão. E agora, sem a 
visitinha íntima proibida pela 
Justiça, quem vai subir primeiro 
pelas paredes, o sapo marginal 
enjaulado ou a perereca infi el e 
ensandecida pela paixão militante? 
Tem mais é que rir dessa gente.

É muita boça. E a montanha de 
vaidade poderá despencar pela 
ação voraz dos elementos em atrito 
na sua geologia inculta. O ferro da 
ignorância, o carbono do atraso, o 
cálcio da arrogância, o chumbo da 
egolatria e o fósforo da frescura.

Loucura radical. Vera Lúcia, 
candidata a presidente pelo PSTU, 
prega abertamente o calote da 
dívida pública. Quem acha isso 
devaneio xiita, precisa lembrar que 
Guido Mantega pregou o mesmo 
na campanha de Lula em 2002.

Cadê o banco? No dia 12 de 
julho, bandidos explodiram 
a agência do Banco do Brasil 
em Macaíba. Dias depois, 
o superintendente do BB 
prometeu ao prefeito e ao CDL 
local que reabriria em 15 dias. 
Prestes a completar um mês do 
arrombamento, não há qualquer 
sinal que a agência vá reabrir na 
cidade.

Botar gente do Psol e do 
PCdoB pra administrar museu 

é fogo, viu?

(Ugo Vernomentti)

Alckmin é a imagem mais 
literal do cachorro que caiu do 

caminhão de mudança. 

(Luiz Abelardo Motta) 

Bruna Marquezine tomava 
laxante, agora entendi as 

cagadas de Neymar na Copa.

(Rafa Silveira)

PICARDIA NAS REDES
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...da emissora de rádio Jovem Pan News: “‘Já pegou fogo, quer 
que faça o quê?’, diz Bolsonaro ao ser questionado sobre incêndio 
no Museu Nacional”;

...do portal UOL Notícias: “Alckmin é denunciado por 
improbidade; MP pede perda dos direitos políticos”;

...Gaudencio Torquato: “Quanto mais Lula insistir na 
manutenção de seu nome - essa é a decisão até julgamento fi nal 
pelo STF - pior para Haddad. A data fatal é 17 de setembro. O PT 
promete substituir Lula dia 11. A conferir”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Alerta. Uma proposição foi 
protocolada nesta terça-feira, 4, na 
Câmara dos Deputados sugerindo ao 
presidente da República a destinação 
de recursos fi nanceiros para edifícios 
e acervos do patrimônio cultural 
brasileiro. Presidente da Comissão de 
Turismo, deputado potiguar Rafael 
Motta (PSB) é o autor do documento 
e argumentou que o incêndio ocorrido 
no Museu Nacional levantou mais 
uma vez o alerta sobre a necessidade 
de mais recursos para investimento 
na preservação da cultura e da 
história do nosso país. 
“Nesses lugares estão fatos 
importantes da história do nosso 
país. Não se pode deixar que isso 
seja deixado de lado ou colocado em 
segundo plano”, afi rmou.
A proposição do parlamentar do RN 
foi destaque em matéria na revista 
Veja nesta quarta-feira.

>> Bizarro. Muita gente fi cou 
atenta à operação desencadeada 
dentro da Policia para encontrar um 
relógio caro, avaliado em R$ 50 mil, 
roubado de um estudante durante a 
sua festa de formatura de um curso 
de Medicina.
O que chamou a atenção foi a 
grande mobilização do aparato 
policial em torno do furto do rolex, 
quando o Estado enfrenta problemas 
muito mais graves sem contar com 
tamanha atenção...
Ou será que o DNA da vítima teve 
alguma coisa a ver com isso?

>> Canudos proibidos. A 
Assembleia Legislativa do RN 
aprovou no início da tarde desta 
quarta-feira, 5, o projeto de lei que 
proíbe a utilização de canudos de 
plástico em restaurantes, bares, 
quiosques, ambulantes, hotéis e 
similares no Estado. Com foco na 
preservação do meio ambiente 
e da vida marinha a partir da 
redução na produção de lixo pela 
sociedade, a proposta aguarda sanção 
governamental. 
A medida prevê, a partir do início 
de sua vigência, o prazo de 180 
dias para que os estabelecimentos 
se adaptem. Aqueles que não 
cumprirem o prazo estarão sujeitos 
a aplicação de multa nos termos do 
Código de Defesa do Consumidor.

>> Fest Orquídeas. Com muitas 
novidades e vários tipos de orquídeas 
em exposição, Natal recebe mais 
uma edição do Fest Orquídeas, no 
Hiperbompreço, Capim Macio, de 20 
a 23 de setembro (de 20 a 22, das 8h 
às 21h e no dia 23, das 8h às 15h). 
A exposição vai contar com fl ores 
do orquidário KS Orquídeas de São 
Paulo – SP. A programação inclui, 
além da mostra, ofi cinas gratuitas 
sobre cultivo.

>> Capacitação. A Escola de Governo, responsável pela capacitação 
de servidores públicos do RN, está com inscrições abertas para cursos 
de aperfeiçoamento nas áreas de Finanças, Licitação, Compras e 
Controladoria, entre outras. Para participar, os interessados devem se 
inscrever no Sistema Acadêmico da Escola de Governo, disponível em 
http://saeg.rn.gov.br. 
As capacitações ocorrerão nos dias 13 e 14 e 20 e 21 de setembro, na 
sede da instituição. São 25 vagas para cada turma. Além destes, há 
também uma oferta para o Curso de Especialização em Finanças, 
Contabilidade e Controladoria aplicadas ao Setor Público.

Andreia Gregorio, Marcela Ribeiro e Maeli Barbosa no 
lançamento do Residencial Jardim Lagoa Nova, que foi 
entregue pela Terraz Incorporações, empresa que atua no setor 
imobiliário potiguar há oito anos

Desfi le Água de Coco Verão 
2019, em São Paulo

Flávio Rezende lançando o seu livro Escritos da Alma e recebendo 
visita de Nayara Azevedo, que coordena Mutirão de Limpeza de Praias 
dia 15 na orla potiguar. Haja mar para a dupla

>> Apoio. Cumprindo 
agenda na Câmara 
Federal nesta terça-feira, 
4, a senadorável na chapa 
do PT Zenaide Maia 
participou de ato junto 
aos agentes de saúde do 
Congresso para apoiar 
a luta pela derrubada 
do veto presidencial ao 
reajuste do piso nacional 
da categoria. Tendo como 
uma de suas bandeiras a 
defesa dos trabalhadores, 
Zenaide fez questão 
de declarar o apoio aos 
agendes de saúde.  
Em tempo: a prestação 
dos serviços dos agentes 
combate doenças como 
a dengue, a zika e a 
Chikungunya.
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Bruna Marquezine usou as 
redes sociais nesta quarta-feira, 5, 
para compartilhar com os fãs um 
período difícil de sua vida. Após rece-
ber inúmeros comentários de haters 
criticando seu corpo (que, segundo 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Assunto de família vai exigir atenção no início do 
dia. No trabalho, terá facilidade para negociar 
e fazer acordos. Evite gastos desnecessários. O 
amor vai receber bons estímulos.

Você vai investir toda energia em seus projetos. 
Mas observe bem o que acontece à sua volta e 
siga sua intuição para não cair em armadilhas. 
Atração por alguém da turma pode surpreender.

Você pode enfrentar algum desentendimento 
no trabalho pela manhã, mas pode resolver 
tudo numa boa se apostar no diálogo e no bom 
humor. A dois, vai preferir programas caseiros.

Mercúrio deixa você mais sociável e anuncia 
uma fase de boas parcerias. Não poupará 
empenho para atingir seus objetivos. Aceite 
convites da turma para sair e paquerar.

A manhã pode trazer gastos inesperados. Se 
precisar de ajuda, converse com alguém da 
família. Vai ser fácil convencer as pessoas. Não 
comente sua vida amorosa com qualquer um.

Você vai mostrar mais criatividade e rapidez de 
raciocínio no trabalho. Também pode iniciar um 
curso muito vantajoso para o seu progresso. 
Atração por amigo(a) deve balançar seu coração.

Você pode ter algum aborrecimento em casa, 
mas tudo será resolvido com uma boa conversa. 
Bom dia para ganhar dinheiro. Na união, diga o 
que pensa, mas sem exagerar nas cobranças.

Você pode sentir um interesse maior pelos 
estudos e terá muita facilidade para aprender 
coisas novas. Dia para correr atrás do que quer. 
Sedução e sensualidade no ar. Sexo quente.

Você pode ter ótimas ideias para ganhar 
dinheiro. Evite bater de frente com autoridades. 
No amor, você vai dizer abertamente o que 
espera do par, mas faça isso com carinho.

Sua intuição está acentuada e você terá uma 
capacidade incrível de pegar as coisas “no ar”. 
Sociedade com parentes vai exigir mais jogo de 
cintura. Sinal verde para iniciar um romance.

A falta de grana pode impedir você de realizar 
algum desejo. Use a cabeça para encontrar 
soluções para os problemas. Quem está livre 
pode se envolver num romance secreto.

O céu incentivará você a cuidar melhor dos seus 
relacionamentos. No trabalho, fará questão de 
agir em equipe e terá prazer em colaborar com 
os outros. Clima sedutor a dois.

Remy exige dinheiro para revelar a Luzia o paradeiro de seu fi lho. Karola se surpreende ao ver Remy de volta em 
seu apartamento. Luzia adia sua ida para Boiporã, contrariando Beto. Nice vê Agenor boicotando sua comida no 
restaurante e enfrenta o marido. Roberval convida Cacau para sair.

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)

Darcy aprova o romance entre Charlotte e Olegário. Ernesto procura Ema, que duvida de que o marido aprove sua 
ascensão profi ssional. Nicoletta vai à casa de Brandão e se reconcilia com Luccino. Ernesto reclama de Ema com 
Elisabeta, e Jane encoraja a reconciliação. Julieta aparece usando roupas coloridas e surpreende a todos.

ORGULHO E PAIXÃO

Marocas se enfurece ao saber que Betina está com as irmãs. Carmen e Agustina discutem. Lalá mente para 
Barão pagar as contas de Eliseu. Betina nomeia Emílio como seu representante na Samvita, e Samuca se 
irrita. Marino tenta vender a joia de Cesária para Mariacarla. Emílio vai à sala de Marocas.

O TEMPO NÃO PARA

Marquezine revela que teve 
depressão por se achar feia

DRAMA
Getty Images

Ela revelou problemas de autoestima

Atriz fez desabafo nas redes 
sociais após internautas 
criticarem seu corpo e dizer 
que ela estava muito magra

eles, está muito magro), a atriz abriu 
o coração e revelou que já teve pro-
blemas com sua imagem.

“Eu já sofri e muito. As pessoas 
comentavam que eu estava um pouco 
gordinha, bochechuda, quadril largo, 
por aí vai... E eu acreditei. Eu acredi-
tei na opinião alheia e comecei a de-
testar meu corpo, achei que eu tinha 
que emagrecer de qualquer jeito. To-
mava laxante todos os dias, por mais 
de três meses. Junto com tudo isso eu 
tive depressão, por muitas questões 
de autoestima”, desabafou. 
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TPP
IMPREGNAR

ATIRADEIRAS
URETRAAG
LASIDEIA

TOGADOTABD
DRAMAAAA

BEIRAARES
ECRIPTA

CLAVANELMO
ERRADAAD

BIALREGI
TBEGEOS

MOVIMENTAM
RESAMASSO

Documen-
to exigido
no dia da
votação

Congela-
mento de
orvalho

Dois
estados
nordes-

tinos

As roupas 
esfarra-
padas

Prata
(símbolo)

Profis-
sional que 
limpa as

ruas

A Sétima
(?): o

Cinema

Código
da "pilha
palito"

Espécie
de arma
antiga

Uso pas-
sageiro

O "outro"
mundo
(Rel.)

A resposta
que não 

vale ponto
na prova

Antônio
Dias,
pintor 

De novo;
outra vez

Unidade
do

rebanho

Carícia
entre na-
morados

(gíria)

Apelido de
"Beatriz"
Agitam;
animam

Fazer (?): 
dramatizar

Borda; 
orla

Sílaba 
de "sumir" Rato, em

inglês
Encar-
cerada

Filha de Fred
Flintstone (TV)

Embeber;
encharcar 
Estilingues

(bras.)

Favorece;
beneficia
Assumir 

(prejuízos)

Pensa-
mento

Amansar
(fera) 

Ir aos (?):
explodir
Indústria
(abrev.)

Dirigi a
orquestra

Núcleo
do ovo

Capacete
medieval
Palco das
touradas

Canal que
conduz a

urina

Veste de 
formandos

Antecede
o "M"

Teresa
Seiblitz,

atriz

Cor da lã
natural

Nome da
letra "V"

Ramo fino

Dormitório
do vampi-
ro (Folcl.)

3/rat. 4/toga. 5/clava — presa. 6/cripta. 9/impregnar.
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Natal/RN, 05 de Setembro de 2018
A Comissão

 

Foi considerada vencedora da licitação a empresa BR SERVIÇOS EIRELI - ME. Prazo recursal na 
forma da Lei.

Objeto: Execução dos serviços de isolamento do crivo de captação de água no olheiro e recuperação 
da parede de contenção do olheiro de Pureza/RN.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
análise e julgamento das propostas de preços, decidiu por desclassificar a empresa COSTA DO 
ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, e classificar as demais empresas de 
acordo com o quadro abaixo:
 

A v i s o

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PL Nº 0167/2018 –TOMADA DE PREÇOS

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA  VALOR R$  

1º Lugar BR SERVIÇOS EIRELI-ME R$ 170.541,24  
2º Lugar AÇÃO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI -EPP  R$ 211.560,80  

 



Fora da disputa do prêmio “The 
Best”, concedido pela Fifa ao melhor 
jogador do ano - os concorrentes são 
o português Cristiano Ronaldo, o 
croata Luka Modric e o egípcio Moha-
med Salah -, Neymar e Lionel Messi 
decepcionaram na Copa do Mundo da 
Rússia e isso foi determinante para o 
fracasso deles na última temporada. 
Assim defi niu Carlos Alberto Parrei-
ra, em uma entrevista ao site da Fifa 
nesta quarta-feira. “As pessoas depo-
sitaram ‘muitas expectativas’, mas 
os jogadores não conseguiram fazer 
tudo que a torcida esperava deles”.

Parreira é o chefe do Grupo de 
Estudo Técnico da Fifa e comandou 
uma análise de tudo o que aconteceu 
na Copa do Mundo. O ex-treinador 
brasileiro disse que o futebol das se-
leções que participaram do Mundial 

se baseou principalmente em dimi-
nuir os espaços e passar ao campo 
adversário “o mais rápido possível”. 
Assim puderam vencer como “con-
juntos”, com a ajuda dos talentos 
individuais. 

Parreira também ressaltou que, 
na Copa do Mundo, o meia belga 
Eden Hazard teve a oportunidade de 
ser o melhor jogador do torneio, mas 
“a balança pendeu” para o croata 
Luka Modric graças ao seu trabalho 
em todo o campo.

O brasileiro estará presente na 
Conferência de Futebol da Fifa, que 
será realizada no próximo dia 23, em 
Londres - um dia antes da premia-
ção da entidade aos melhores do ano. 
O evento contará com mais de 150 
técnicos, entre eles Tite; Didier Des-
champs, da França; Zlatko Dalic, da 
Croácia; Roberto Martínez, da Bélgi-
ca; Gareth Southgate, da Inglaterra; 
e Luis Enrique, da Espanha. 
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Parreira diz que Neymar e Messi 
deixaram a desejar no Mundial

DECEPÇÃO

Joosep Martinson / FIFA

Ex-técnico da Seleção 
Brasileira acredita 
que jogadores não 
conseguiram fazer o 
esperado pelas torcidas

Ex-técnico Carlos Alberto Parreira

EVOLUÇÃO

Real Madrid avalia que 
Vinícius Junior ainda 
precisa ser “lapidado”

Vinícius Junior vive no 
Real Madrid uma situação tão 
desconcertante quanto seus 
próprios dribles. O atacante foi 
inscrito na terça-feira, 4, na Liga 
dos Campeões pelo time principal, 
mas atua pela equipe B, na terceira 
divisão nacional. O atacante está 
com um pé lá e outro cá por causa 
da avaliação técnica e tática feita 
pelo clube espanhol. Em linhas 
gerais, o jovem contratado por 
R$ 154 milhões precisa melhorar 
os fundamentos do futebol, na 
linguagem técnica. 

Reuters / Reprodução

Atacante vale R$ 154 milhões


