
Alves contrata empresas 
investigadas na Lava Jato

RN tem 70% das estradas 
em más condições, diz CNT

Candidato do PDT ao Governo, Carlos Eduardo já pagou R$ 105 mil a duas empresas contratadas por sua 
campanha cujos titulares foram apontados pelo MPF como recebedores fi nais de recursos de origem ilícita.

Estudo mostra que poder público necessita de R$ 524 milhões para realizar 
ações emergenciais de recuperação das estradas do Rio Grande do Norte.
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de Pequenos Negócios”

PT vai à Justiça para 
pedir inelegibilidade 
de Bolsonaro após 
denúncia de fake news

Nélter Queiroz diz que 
erro de Robinson foi 
não se comparar com 
ex-governadora Rosalba

Jornal Folha de S. Paulo mostrou 
que empresários estão bancando a 
disseminação de notícias falsas contra 
o PT principalmente no WhatsApp.

Para deputado estadual reeleito pelo 
MDB, governador teria obtido melhor 
resultado se tivesse comparado feitos da 
sua gestão com a da antecessora.
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Marketing de esgoto

A candidata do PT ao Governo do Estado, Fátima Bezerra, 
acusou o adversário Carlos Eduardo Alves (PDT) de 
disseminar mentiras ao seu respeito durante a campanha 

eleitoral. Para a petista, ao supostamente intensifi car a propagação 
de notícias falsas nas redes sociais, o concorrente faz “marketing 
de esgoto” e mostra estar “desesperado” em relação à possibilidade 
de derrota no segundo turno. “Perderam para mim no primeiro 
turno e vão perder no segundo. É a derrota batendo na porta deles. 
Como não têm propostas sérias e convincentes e como não têm o que 
atacar na minha conduta, fi cam fazendo campanha com marketing 
de esgoto, espalhando mentiras e fake news”, disse a candidata em 
entrevista ao Potiguar Notícias nesta quarta-feira, 17.

>> Briga pela maternidade. 
Fátima fez a crítica ao se referir 
à informação lançada no fi nal 
de semana de que a construção 
de unidades do IFRN teria sido 
resultado da atuação parlamentar da 
ex-senadora Rosalba Ciarlini, aliada 
de Carlos Eduardo nesta eleição, e 
não ao trabalho de Fátima enquanto 
deputada federal. As duas brigam 
pela “maternidade” do projeto.

>> O fi lho é meu. De acordo com 
a petista, sua atuação é que foi 
determinante para que o Estado 
recebesse as 19 novas unidades de 
ensino durante os governos petistas. 
“Tenho orgulho imenso de ter sido 
a autora da emenda ao PPA [Plano 
Plurianual], no primeiro mandato do 
governo Lula, que colocou a meta de 
expansão da educação profi ssional 
por meio das escolas técnicas”, 
destacou.

>> Oportunista. A candidata 
do PT reiterou a acusação de que 
a informação foi espalhada pela 
campanha de Carlos Eduardo e o 
chamou de “oportunista” por, agora 
no segundo turno, apoiar o candidato 
do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro. 
“Numa atitude deplorável, de puro 
oportunismo eleitoral, o adversário 
mudou de casaca e agora se abraça 
ao candidato Bolsonaro, contrariando 
até a orientação do seu partido – o 
PDT –, que, por unanimidade, 
declarou voto em Fernando Haddad. 
Ele é um candidato oportunista, que 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“PT não está sendo 
prejudicado por 
fake news, mas 

pela verdade”
Jair Bolsonaro, candidato do 

PSL à Presidência

>> Fechado. A Federação da 
Agricultura do Rio Grande do 
Norte, acatando à decisão da 
Confederação da Agricultura 
do Brasil (CNA), decidiu 
fechar apoio ao candidato 
Jair Bolsonaro (PSL) à 
presidência da República no 
segundo turno. Em entrevista 
à 96 FM, o presidente da 
Faern, José Vieira, explicou 
que todas as federações de 
agricultura do País seguiram 
essa orientação por entender 
que o candidato é o que 
mais atende aos pleitos do 
agronegócio brasileiro.

faz qualquer acordo. Para ele, eleição 
é um vale-tudo”, fi nalizou.

>> A qualquer momento. 
Presidente da Assembleia Legislativa 
e do diretório estadual do PSDB, 
Ezequiel Ferreira deve anunciar 
neste fi nal de semana se apoiará 
Carlos Eduardo ou Fátima Bezerra 
no segundo turno. As conversas 
nos bastidores apontam para uma 
aproximação com a petista, mas o 
diálogo com o ex-prefeito de Natal 
segue em andamento. Deputado 
federal mais votado nessas eleições, 
Benes Leocádio (PTC) acompanhará 
Ezequiel em qualquer que seja a 
decisão.

>> Divisão. Integrantes do PT local 
têm opiniões divergentes quanto à 
aliança com o PSDB, rival histórico 
no plano nacional. Uns acreditam 
que seria “incoerente demais” a 
aliança no RN, enquanto outros 
fazem o discurso de que “quanto mais 
apoios, melhor”. Entre estes, ainda 
tem uma ala que vê um gostinho 
especial na aproximação com o 
PSDB, que é o partido do deputado 
federal Rogério Marinho, que fez 
forte discurso antipetista na Câmara 
Federal e não conseguiu se reeleger.

>> Tá fora. O presidente do PSL, 
Gustavo Bebianno, disse ontem que 
Jair Bolsonaro não participará de 
nenhum debate do 2º turno. Ele disse 
que o estado de saúde do candidato é 
de “absoluto desconforto”.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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ALEX 
GALENO

Freud disse que quando os 
indivíduos se veem ameaçados 
pela fantasia do medo, negociam 
imaginariamente o ideal de liberdade 
futura por uma pretensa promessa de 
segurança do presente. O medo faz 
parte da economia subjetiva societal 
e, em geral, se transforma em moeda 
de troca. É assim que, nas grandes 
cidades, se alimenta a indústria da 
segurança privada e a propagação 
de programas televisivos que são 
arenas midíaticas do teatro das 
crueldades cotidianas.

A tragédia diária vira 
entretenimento animada por 
apresentadores justiceiros 
prometeicos de uma pretensa 
sociedade sem crimes. O que 
interessa é propagar a violência 
espetacularizada através de 
símbolos que incutam medo e 
criem a necessidade de justiceiros. 
O que importa é vender o discurso 
da ordem e da punição. É a partir 
deste fenômeno que apresentadores 
têm se tornado políticos e estrelas 
aos olhos da população. No RN, 
temos o apresentador Papinha e o 
ex-deputado Paulo Wagner como 
exemplos desta realidade. 

Além deles, podemos citar o 
capitão Styvenson. Recém eleito 
senador com o discurso de punição, 
sobretudo, a motoristas infratores. 
A consequência disso tudo é, cada 
vez mais, a substituição da política 
pela moral e o seu exercício prático 
como uso e abuso de regras, 
normas e o uso da força. É neste 
caldo de cultura política que emerge 
Bolsonaro. O animador de uma 
ópera bufa que brada valentia, ódio 
ao diferente e se utiliza de gestos e 
símbolos identifi cados com o mito e 
herói da ordem e da justiça. Mais do 
que o deputado- há 28 anos e que 
nunca apresentou um projeto para 
segurança pública- ele é visto como 
capitão ou aquele que simboliza o 
militarismo na política. 

Por isso, nos últimos dias a 
imprensa tem noticiado atos de 
violência por parte de seu adeptos. 
Como carrascos voluntários do 
candidato, formam milícias fascistas 
e agridem adversários. Como 
bolsonoracidas ameaçam, espancam 
homossexuais, negros e ou aqueles 
que portem algum adesivo do outro 
candidato. O mundo já viu este 
fi lme com o holocausto de Hitler. No 
Brasil, é preciso que evitemos um 
bolsonarocídeo.

Bolsonarocídeo

ALEX 
GALENO
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Carlos Eduardo pagou R$ 105 mil a 
empresas investigadas na Lava Jato

 EXCLUSIVO

José Aldenir / Agora RN

George Wilde e Alexsandro Guilherme foram citados em denúncia apresentada pelo Ministério Público 
Federalà Justiça contra Henrique Alves no âmbito da operação Manus; uma delas seria “de fachada”

A campanha de Carlos Eduar-
do Alves (PDT) ao Governo do Rio 
Grande do Norte pagou mais de R$ 
100 mil a duas empresas cujos titu-
lares foram apontados pelo Ministé-
rio Público Federal, na operação Ma-
nus, desdobramento da Lava Jato, 
como recebedores fi nais de recursos 
de origem supostamente ilícita du-
rante a campanha de Henrique Edu-
ardo Alves (MDB), primo de Carlos 
Eduardo, a governador em 2014.

De acordo com a prestação de 
contas parcial apresentada à Justiça 
Eleitoral, Carlos Eduardo contratou 
as empresas de George Wilde Silva 
de Oliveira e Alexsandro Guilherme 
de Souza em dois contratos que to-
talizam R$ 105 mil. O dinheiro saiu 
do caixa geral da campanha, que já 
arrecadou R$ 2,1 milhões em recur-
sos públicos.

George Wilde e Alexsandro Gui-
lherme foram citados pelo Ministério 
Público em denúncia apresentada à 
Justiça contra Henrique Alves e 
outros cinco acusados no âmbito da 
operação Manus, que apura se a 
campanha do emedebista recebeu 
propina de empreiteiras em troca de 
vantagens indevidas e “lavou” esses 
recursos em contratos fraudulentos.

Um dos contratos sob suspeita 
na operação Manus é o fi rmado en-

tre a campanha de Henrique Alves e 
a Art&C Marketing Político, agência 
pertencente a Arturo Arruda Câma-
ra, seu cunhado. A empresa recebeu 
R$ 1,3 milhão em 2014 – dinheiro 
este que teria sido transferido (“la-
vado”) depois, segundo o Ministério 
Público Federal.

Na denúncia, o MPF aponta que 
George Wilde “apresentou movimen-
tação fi nanceira bem superior aos 
rendimentos declarados, especial-
mente em 2014” – ano da campanha 
eleitoral investigada. À época, Wilde 
era sócio da Art&C. Paralelamente a 
isso, o MPF indica que Arturo Arru-

da declarou empréstimo escalonado, 
desde 2011, a George Wilde, no valor 
de R$ 550 mil.

“Esse pretenso mútuo pode con-
sistir em tentativa de justifi cação 
de eventuais repasses de recursos 
ilícitos por George Wilde em favor de 
Arturo Arruda. Tal contexto eviden-
cia que a empresa foi usada para di-
recionar altos valores da campanha 
em benefício pessoal de familiares do 
candidato”, diz um trecho da peça do 
Ministério Público.

Alexsandro Guilherme, por sua 
vez, foi apontado pelo Ministério 
Público Federal como dono de uma 

empresa “de fachada”. Em 2014, ele 
e sua empresa receberam R$ 300 mil 
da campanha de Henrique Alves, re-
ferentes a supostos “serviços presta-
dos por terceiros”.

Sobre ele e sua empresa, diz 
o Ministério Público: “Trata-se de 
empresa que somente teria come-
çado a funcionar no ano da eleição, 
em 2014. Alexsandro Guilherme 
de Souza, entre 2012 e 2015, apre-
sentou movimentação fi nanceira 
consideravelmente superior à renda 
declarada, o que indica o recebimen-
to de valores de origem ilícita. Ele 
já prestou serviços, em 2012, para 
a Art&C Marketing Político (…). 
Tudo isso aponta no sentido de que 
sua empresa individual e seu titular 
foram usados apenas para justifi car 
gastos, provavelmente ilícitos, em 
prestação de contas eleitorais”.

Na prestação de contas de Carlos 
Eduardo, a empresa de George Wil-
de aparece como benefi ciária de R$ 
60 mil, como pagamento pelo serviço 
de “desenvolvimento de peças publi-
citárias para a web”. Já Alexsandro 
Guilherme recebeu R$ 45 mil por 
“gravação, edição e transcrição de 
programa eleitoral”.

Procurada, a assessoria de Car-
los Eduardo disse que não iria se 
manifestar. 

Carlos Eduardo (dir.) e Henrique Alves, alvo da operação Manus (Lava Jato)

JUSTIÇA ELEITORAL

PT entra com pedido de inelegibilidade 
de Bolsonaro por causa de “fake news”

Amanda Perobelli / Reuters

O PT protocolou nesta quinta-
-feira, 18, uma Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (Aije) junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
pedindo a inelegibilidade do candi-
dato do PSL, Jair Bolsonaro, entre 
outras medidas, em função do su-
posto esquema de propagação de 
notícias falsas contra o partido pago 
por empresários.

Os advogados do PT alegam que 
houve abuso do poder econômico e 
uso indevido dois meios de comuni-
cação digital (WhatsApp) por parte 
da campanha de Bolsonaro.

Segundo o jornal Folha de S. 
Paulo, empresários pagaram pelo 
impulsionamento em massa de men-
sagens contra o PT e preparavam 

uma grande operação para a reta fi -
nal do segundo turno. Bolsonaro, por 
meio das redes sociais, negou.

Na Aije protocolada nesta quin-
ta-feira, o PT pede ainda que sejam 
feitas buscas na sede da empresa 
Havan, citada na repotagem, e na 
residência de seu proprietário, o 
empresário Luciano Hang, apoiador 
de Bolsonaro. Caso Hang se recuse 
a apresentar documentação contábil 
que possuam relação com empresas 
de comunicação digital. Caso contrá-
rio, o PT solicita a prisão do empre-
sário. 

Candidato Fernando Haddad (PT)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Nélter diz que Robinson 
errou em estratégia
“Um dos grandes erros do 
governador Robinson Faria, que não 
conseguiu se reeleger, foi não ter 
comparado a gestão dele à de sua 
antecessora, Rosalba Ciarlini. Se 
tivesse feito isso poderia ter obtido 
muitos votos”. Opinião do deputado 
estadual Nélter Queiroz (MDB).

José Aldenir / Agora RN
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Procuradora diz que Bolsonaro 
representa “volta da ditadura”

 REPERCUSSÃO

Procuradoria  / Arquivo

Publicação feita por Marjorie Madruga classifica Jair Bolsonaro, candidato a 
presidente pelo PSL, como antidemocrático repercute nas redes sociais

A procuradora do Estado Mar-
jorie Madruga publicou em uma de 
suas redes sociais um texto no qual 
se posiciona contra a candidatura 
do presidenciável Jair Bolsonaro, do 
PSL. Na postagem, a procuradora 
declara que, nessas eleições, “o que 
está em jogo é se queremos a volta 
da ditadura ou a continuidade da 
democracia”.

No texto, que repercutiu e já foi 
compartilhado e replicado mais de 
200 vezes, Marjorie Madruga afi r-
ma que como procuradora, nunca 
revelou seu voto ou manifestou pu-
blicamente apoio a nenhum partido 
ou candidato, mas que “calar-se 
neste momento sobre a candidatura 
de Bolsonaro e tudo que esta repre-
senta é violentar a inteireza de sua 
integridade e dignidade como pessoa 
humana”.

Ela também declara que “o dese-
jo de ver o PT fora da cena política 

brasileira não pode fazer com que 
deixemos, indiretamente, que a di-
tadura reine neste país, sendo a in-
tolerância irrestrita a rainha” e que 
“votar em Haddad não é ser petista, 
mas sim humano”.

O professor Carlos Alberto, do 
PSOL, candidato ao governo do RN 
no primeiro turno das eleições, co-
mentou a publicação original e se 
disse “representado” pelas palavras 
da procuradora. 

Procuradora Marjorie Madruga mostrou-se preocupada com a crise na política

RECURSO

TSE libera R$ 1,37 milhão em crédito 
suplementar para o TRE potiguar

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) liberou crédito suplementar 
de R$ 1,37 milhão para a Justiça 
Eleitoral do Rio Grande do Norte 
(TRE). O dinheiro será utilizado pa-
ra o julgamento de causas e para a 
gestão administrativa do Colegiado 
potiguar. Além do TRE do Rio Gran-
de do Norte, outros oito Estados irão 
receber os recursos. Foram liberados 

R$ 5,5 milhões. A lista de Cortes 
eleitorais benefi ciadas foi publicada 
na edição desta quinta-feira, 18, do 
Diário Ofi cial da União (DOU).

Vale lembrar que a Justiça Elei-
toral potiguar gastou R$ 7,2 milhões 
para o custeio do primeiro turno e irá 
utilizar R$ 2,05 milhões para o se-
gundo turno. Já o custo estimado com 
pessoal será de R$ 5,7 milhões.  Eleições têm dado trabalho ao TRE 

AÇÃO

Bennes Leocádio 
entendeu o resultado 
da eleição: renovação

Com humildade e focado no 
mandato que se inicia em fevereiro, 
Bennes Leocádio, eleito deputado 
federal mais votado, agradeceu 
a Deus e ao povo do Rio Grande 
do Norte pelos 125.841 votos, 
pela votação em 166 municípios 
e explicou que o eleitor está cada 
vez mais exigente, ou seja, a partir 
de agora quem não der resultado, 
estará fora da disputa política.

Bennes Leocádio também 
é vítima da violência – seu fi lho 
mais novo foi assassinado em 
uma perseguição policial após 
ter sofrido um sequestro – e por 
isso ele sabe que o povo quer 
segurança. Diante deste quadro, 
Bennes Leocádio pretende unir 
uma bancada municipalista com a 
fi nalidade de elaborar projetos de 
lei que benefi ciem os municípios 
diretamente. “É preciso entender 
que tudo acontece na cidade. 
Os municípios precisam de mais 
recursos”, disse. Para ele, o imposto 
ao usar o cartão de crédito ou débito 
deveria fi car no município.  

Quando questionado sobre 
em que votará no segundo turno 
para presidente e governador 
durante o programa Cidade Agora, 
apresentado pelo jornalista Alex 
Viana, na 94FM, Bennes Leocádio 
saiu pela tangente e disse que o 
partido ainda não decidiu, mas 
deve optar pela independência. Ele 
destacou que o PTC não atingiu a 
cláusula de barreira e deverá fundir-
se com outra legenda. 

José Aldenir / Agora RN

Bennes: bancada municipalista
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¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 19/10 a 22/10/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

Agora ficou 
mais fácil chegar 
na Leroy Merlin

NATAL - RN 
BR 101, NOVA PARNAMIRIM,  
EM FRENTE AO TREVO  
DA MARIA LACERDA.  
Seg. a sáb. das 8h às 22h.  
Domingos, das 9h às 18h.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

ofertas 
imperdíveis
19/10 a 22/10 

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

R$ 5,90 
 cada  

LÂMPADA LED BULBO LÂMPADA LED BULBO 
4,8W, luz branca, bivolt. Galaxy.
CÓDIGO: 89564930

R$ 11,90
cada  

PLAFON
Mod. Clean, 25cm, 
para 1 lâmpada, garras cromada, 
Mod. Clean, 25cm, 
para 1 lâmpada, garras cromada, 
Mod. Clean, 25cm, 

na cor branca. Bronzearte. 
Utilize lâmpada LED ou flúor 
compacta E27.
Lâmpada não inclusa.

      CÓDIGO: 88431721

R$ 6,99 
 cada

ESPETO LED SOLAR
Para jardim, em plástico, 
na cor preta. Inspire.
Para jardim, em plástico, 
na cor preta. Inspire.
Para jardim, em plástico, 

Produz energia.
CÓDIGO: 89482470

R$ 39,90 
 cada

REFLETOR LED
10W, bivolt, na cor preta, 
luz branca. Ourolux.
10W, bivolt, na cor preta, 
luz branca. Ourolux.
10W, bivolt, na cor preta, 

CÓDIGO: 89837321

Exclusividade  
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sindicatodosmedicos.rn
@sinmedrn

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

INFORMATIVO 
SEMANAL

Candidato ao Governo, Carlos 
Eduardo visita o Sinmed RN

O candidato a governador 
Carlos Eduardo (PDT) visitou 
o Sindicato dos Médicos do 
Rio Grande do Norte (Sinmed 
RN), na última terça-feira (16), 
durante a semana que faz 
alusão ao dia do médico 

comemorado no dia 18 de 
outubro. Carlos Eduardo se 
reuniu com a diretoria do 
Sinmed RN, associados do 
sindicato e os representantes 
das entidades médicas do 
estado e se propôs a ouvir as 

questões que preocupam a 
categoria e as sugestões para o 
enfrentamento da crise na 
saúde. Participaram do evento 
Marcos Lima, presidente do 
Conselho Regional de 
Medicina do RN 
(CREMERN); Marcelo 
Cascudo, presidente da 
Cooperativa Médica do RN 
(Coopmed); e os deputados 
Antônio Jácome e Getúlio 
Rêgo.  Ao finalizar sua 
participação no evento o 
candidato parabenizou os 
profissionais e definiu saúde, 
educação e segurança como 
prioridades em seu governo.

Marcelo Cascudo, Geraldo Ferreira, Carlos Eduardo e Marcos Lima.

“É preciso criar uma entidade 
gestora na Secretaria Estadual de

Saúde para administrar os hospitais
e fazer convênios que propiciem a
abertura das unidades de saúde no 

interior. Dessa forma vai ser possível
desafogar a assistência médica 

nos grandes hospitais do estado”.

Geraldo Ferreira
Presidente do Sinmed RN

O Sindicato dos Médicos do RN 
convoca os médicos da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – 
Ebserh – que atuam no Rio Grande do 
Norte para assembleia no dia 24 de 
outubro, na sede da entidade. A 
reunião tem por pauta a ação coletiva 
em defesa dos direitos dos médicos, 
como o direito aos 40% de 
insalubridade, e orientações para a 
categoria.

Participe da assembleia que terá 
início às 19h no Sinmed RN, 
localizado na Rua Apodi, 244, Cidade 
Alta.

Médicos da Ebserh são
convocados para assembleia

Quase 70% das estradas do RN 
estão em más condições, diz CNT

LEVANTAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Estudo da Confederação Nacional do Transporte aponta que poder público 
necessita de R$ 524,33 milhões para recuperar a malha viária potiguar

O Rio Grande do Norte tem 
69,7% da malha viária com condições 
insatisfatórias de trânsito, segundo 
relatório da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT). O levanta-
mento aponta que o poder público 
necessita de R$ 524,33 milhões para 
as ações emergenciais de reconstru-
ção e restauração de estradas.

O estudo da CNT analisou 1.856 
Km de rodovias – federais e estadu-
ais – do Rio Grande do Norte. Do to-
tal da malha viária potiguar, a CNT 
avaliou que 1,18 mil quilômetros 
apresentam desgastes, afundamen-
tos, trincas ou estão destruídos.

A estrada em pior condição de 
trânsito é a rodovia federal BR-226, 
com 42 quilômetros, que recebeu a 
classifi cação de péssima em todos 
quesitos (Estado geral, pavimento, 
sinalização e geometria).

As duas rodovias com as melho-
res avaliações foram a BR-104 e BR-

304. As duas estradas receberam bo-
as avaliações para a pavimentação.

De acordo com o estudo, são ne-
cessários R$ 524,33 milhões para as 
ações emergenciais de reconstrução 
e restauração das estradas potigua-

res. A CNT reforça a necessidade pa-
ra obras de recuperação do asfalto, 
bem como melhoria da sinalização. 
Somente com a manutenção viária, 
o levantamento estima de R$ 229,77 
milhões. 

Estado tem 1,18 mil quilômetros de estradas com algum tipo de falha estrutural

VAGAS

Inscrições para 
concurso da Caern se 
encerram no domingo

A Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) encerra neste domingo, 21, 
as inscrições do concurso público 
para a autarquia. Estão abertas 
vagas para administrador, analista 
de sistema, contador e economista 
e técnico em segurança do trabalho.  

A inscrição pode ser feita pelo 
site do Instituto Brasileiro de Apoio 
e Desenvolvimento Executivo 
(Ibade) - www.ibade.org.br. As taxas 
de inscrição são de R$ 50,00 para 
função de nível médio e R$ 88,00 
para função de nível superior. As 
provas, com exceção da prova 
de títulos, são classifi catórias e 
eliminatórias e estão programadas 
para o dia 18 de novembro. 

José Aldenir / Agora RN

Provas acontecem em novembro
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SÍNTESE CONJUNTURAL

SALDO DE EMPREGOS NO RN

Os empregos formais no RN, em agosto de 2018, apresentaram 
saldo positivo de 4.486 novas vagas, sendo 2.506 delas geradas pela 
agropecuária e 1.287 pela indústria de transformação. Construção 
civil e serviços também criaram vagas novas, tornando este o agosto 
mês mais favorável ao mercado de trabalho em toda a série da 
análise. No acumulado janeiro a agosto, em 2017 e 2018, os saldos 
de empregos passaram a ser positivos, interrompendo a seqência de 
quedas nos dois anos anteriores. 

ARRECADAÇÃO DE ICMS 

A arrecadação de ICMS no RN, entre janeiro e setembro de 2018, 
superou os R$ 4,1 bilhões, crescimento nominal de 13,1% em 
relação a idêntico período de 2017, que continua a ser superior 
à infl ação. A mesma análise, com os cinco últimos dados, mostra 
um crescimento nominal de 32,6%, entre 2014 e 2018, enquanto 
a infl ação, em idêntico período, foi de 27,38% (medida pelo INPC 
– IBGE). 

BALANÇA COMERCIAL

O comércio exterior do RN, entre janeiro e setembro de 2017 e 
2018, teve retração nas exportações, importações e saldo da balança 
comercial, nos percentuais de 11,5%, 14,7% e 4,4%, respectivamente. 
Entre 2014 e 2018 o valor das exportações cresceu 9,3%, enquanto 
as importações caíram 43,1%. O saldo da balança comercial potiguar 
saiu de valores negativos, nos dois primeiros anos da série, mas 
a retração das exportações e importações, no último período, 
ocasionou a queda desse saldo.

As análises abaixo consideram dados econômicos do Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2018, 
correspondentes a diferentes períodos. Saldo de empregos é referente aos oito primeiros meses, enquanto 

arrecadação de ICMS e balança comercial registram movimentações entre janeiro e setembro. 

SALDO EMPREGOS NO RIO GRANDE DO NORTE
(Acumulado janeiro a setembro)

Fontes: CAGED
Elaboração: SEBRAE/RN
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Fonte: Portal da Transparência do RN
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+ 
5,

3%

+ 
7,

9%

+ 
3,

2%

+ 
13

,1
%

2014 2015 2016 2017 2018

3.
12

1.
13

3

3.
28

5.
34

1

3.
54

6.
51

1

3.
66

0.
62

0

4.
13

8.
85

5

BALANÇA COMERCIAL DO RN
(Acumulado janeiro a setembro)

Fonte: MDIC.GOV .BR
Elaboração:SEBRAE/RN
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NOTÍCIAS SETORIAIS

Durante a Festa do Boi 2018, em Parnamirim, no Espaço Empreendedor do SEBRAE, haverá a assinatura 
de um acordo de cooperação técnica entre a Escola Agrícola de Jundiaí, (Macaíba), a UFRN e o próprio 
SEBRAE/RN, criando e estabelecendo as bases de funcionamento do Núcleo de Inovação e Tecnologia do 
Leite e Valorização do Queijo Artesanal – NITAL. Ele conta com parcerias de várias entidades e um corpo téc-
nico de pesquisadores altamente qualifi cados e de diversifi cadas áreas do conhecimento humano. As pes-
quisas buscarão o melhoramento genético e sanitário dos rebanhos, dentre outros objetivos, como manejo 
e conservação de pastagens, sem esquecer o saber científi co, voltando-se à pesquisa, ao desenvolvimento 
e à inovação (PDI), seja por meio de convênios ou parcerias com outros núcleos de pesquisa e organizações, 
nacionais e internacionais. Em síntese, o NITAL se propõe a executar projetos que desenvolvam e adaptem 
tecnologias para a produção do leite, derivados e melhoria da sua qualidade, buscando conhecimentos 
amparados pela ciência, que promovam a saúde humana e a qualidade de vida dos consumidores.

Com este título e usando 
dados do Banco Central, 
o SEBRAE publicou, no 
início de setembro de 
2018, um documento 
que analisa o volume 
de crédito concedido à 
produção que, apesar 
de apresentar um tímido 
crescimento, continua 
inferior ao registrado 
no fi nal de 2014. O 
documento mostra que 
houve queda de 30% 
no crédito total, mas 
as micro e pequenas 
empresas amargaram 
queda de 40%. Outro 
ponto preocupante é a 
constatação de que sobre 
as operações de crédito 
aos pequenos negócios 
incidem juros de cerca 
de 22 pontos percentuais 
acima da taxa média do 
conjunto de empresas, ou 
de 30 pontos percentuais 
quando destinados 
a microempresas. As 
grandes corporações, 
por sua vez, fecham 
negociações que lhes 
permitem taxas menores 
em até 12 pontos 
percentuais. Os juros 
continuam a cair, embora 
lentamente, e os índices 
de inadimplência caem 
em ritmo semelhante.  

NORDESTE DIGITAL EXPO
O Nordeste Digital Expo será um marco nas comemorações dos 45 
anos do SEBRAE/RN, completados em 2018. O evento acontecerá no 
Centro de Convenções de Natal, nos dias 22 e 23 de outubro, das 16 
às 21 horas, tendo como principal chamada “sua empresa na transfor-
mação digital”. Sendo o aniversariante, o SEBRAE e seus parceiros pre-
pararam uma programação direcionada aos pequenos negócios e à 
melhoria de sua competitividade. Serão 34 palestras, ocupando cinco 
palcos simultâneos, com temas como tecnologia, inovação, empreen-
dedorismo e negócios digitais. Com expectativa de mil participantes, 
o evento tem nomes de peso e propiciará excelente troca de informa-
ções. A programação completa está disponível no endereço https://
www.nordesteexpo.com.br.  

Moraes Neto

PANORAMA DO 
CRÉDITO PARA 
PEQUENOS 
NEGÓCIOS

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO NA CADEIA DO LEITE

Produtores participaram do lançamento do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Leite
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ARTIGO DO MÊS

Como profi ssionais de marketing, temos acesso a um volume 
excessivo de informações e dados que nos permitem observar 
claramente os novos processos de criação que as empresas preci-
sam elaborar em relação às suas campanhas de marketing digital.  

Fatores devem ser levados em consideração nos dias atuais 
sobre marketing digital. Estamos falamos em proporcionar expe-
riência da marca ou produto antes do consumo; compreender o 
comportamento do consumidor na era digital; a importância da 
interação e do relacionamento; e gerar engajamento (envolvi-
mento) com o cliente! 

Para conhecer melhor a necessidade do cliente, estão sendo 
utilizadas ferramentas como design thinking (abordagem prá-
tica-criativa que visa à resolução de problemáticas) e design de 
serviços (atividade de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, 
comunicação e componentes materiais de um serviço, de forma a 
melhorar sua qualidade e a interação entre a empresa provedora 
do serviço e os consumidores). Precisamos compreender o que 
motiva nossos clientes para aumentar a capacidade de vendas e a 
sua confi ança.  As campanhas devem ser em vários canais e envol-
vem várias equipes nesse processo, não apenas o marketing. Use 
sua equipe de vendas, atendimento, design e relacionamento. 

Nas campanhas, é importante que muitos fatores sejam tra-
balhados, mas aqui vamos destacar apenas dois: adquirir novos 
clientes e reforçar a percepção da marca. Falar em engajamento 
não está apenas no número de cliques, downloads e compartilha-
mentos. Estamos falando de efetividade do cliente com a marca. 
Engajar é relacionar-se! Destaco três etapas que consideramos 
importantes nesse processo de criação:

Defi nir o alvo correto (Necessidade do cliente)
Arriscar no processo (Errar para acertar!)
Aprendizado (processo criativo)
Sobre a reputação da marca, crie a cultura com foco no cliente. 

Construa um bom atendimento para sua empresa; não monitore 
apenas críticas negativas, boas experiências são bem-vindas! Não 
tenha medo de pedir desculpas (é no erro que se aprende); faça 
o básico bem feito!

Para adotar um modelo digital dentro da sua empresa, você 
precisa acompanhar continuamente as mudanças inevitáveis do 
mercado e, principalmente, dos consumidores. A velocidade da 
mudança é hoje o maior desafi o. E vence o jogo quem aprende 
mais rápido.

Para fi nalizar, descubra nesse universo digital onde seu cliente 
prefere se comunicar e mergulhe com qualidade, periodicidade e 
relacionamento. São muitas as possibilidades para sua marca criar 
um elo forte com seus clientes. Consequentemente, irá conquistar 
um mercado ainda maior e tornar-se mais competitiva. 

Já acompanha os canais digitais do Sebrae RN? Basta seguir @
sebraern nas redes sociais e navegar conosco no mundo do em-
preendedorismo! 

O MARKETING NA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ann Cynthia Ferro 
Analista da Unidade de Comunicação e Marketing - SEBRAE/RN
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PEQUENOS NEGÓCIOS DO RN
NÚMERO DE MEI’s FORMALIZADOS NO RN

(Nos últimos 13 meses)

Fonte: Receita Federal 
Elaboração: SEBRAE/RN
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SALDO EMPREGOS FORMAIS NO RN
(Acumulado janeiro a setembro)  

Fonte: CAGED/MTE. 
Elaboração: SEBRAE/RN. 
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ERRATA
Na edição 37 deste boletim, 
encartada no Agora RN em 
20 de setembro de 2018, o 

gráfi co que apontava o saldo 
da balança comercial inverteu 
os resultados de “exportações” 

e “importações”.
A linha vermelha, na 

verdade, deveria representar 
“importações”; e a azul, 

“exportações”.

BALANÇA COMERCIAL DO RN
(Acumulado janeiro a agosto)
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Fev/18
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Construção sofre com Plano 
Diretor e distratos imobiliários

PERSPECTIVAS

José Aldenir / Agora RN

Empresários construtores também manifestaram 
preocupação com diretrizes do futuro governador

A poucos dias para o 2º turno da 
eleição ao governo estadual, empre-
sários das construção civil – o setor 
mais atingido pela crise econômica 
– focam suas maiores preocupações 
na revisão do Plano Diretor de Natal 
e na questão dos distratos imobiliá-
rios, cujas decisões judiciais majo-
ritariamente favoráveis aos consu-
midores têm quebrado construtoras 
pelo País.

Com um estoque de 1.268 unida-
des habitacionais na região metro-
politana e 869 na Capital, segundo 
o último levantamento do Sindus-
con-RN, e com pouquíssimos lança-
mentos contabilizados neste ano, a 
saída para o setor parece cada dia 
mais associada à eleição do próximo 
presidente da República.

Carlos Eduardo, o mais conhe-
cido por já ter administrado Natal 
em dois mandatos completos, leva 
vantagem na preferência dos em-

presários sobre a oponente Fátima 
Bezerra. Mesmo assim, é duramen-
te criticado por ter “engessado” o 
crescimento Zona Norte, impondo à 
região um baixíssimo nível de aden-
samento e dado espaço para opiniões 
mais à esquerda quando o assunto é 
a revisão do Plano Diretor. “Curioso, 
porque este é o candidato que resol-
veu apoiar Jair Bolsonaro”, comenta 
um dos empresários ouvidos. 

Governador vai defi nir o crescimento

SEGUNDOS
EM QUINZE

Parnamirim será destaque de  
turismo do Norte/Nordeste

Nascidos em outubro podem 
sacar abono do PIS de 2017

Parnamirim vai ser destaque em um 
dos maiores eventos de turismo das 
regiões Norte e Nordeste. A prefeitura 
de Parnamirim, em parceria com o 
Governo do Estado, terá um espaço 
em um estante para mostrar as 
potencialidades turísticas do município.
O Festival do Turismo de João Pessoa, 
mais conhecido como Festival JPA, 
é um evento cujo objetivo é reunir e 
promover a integração do setor.

Começou nesta quinta-feira, 18, o 
pagamento do abono salarial do 
Programa de Integração Social 
(PIS), calendário 2018/2019, para os 
trabalhadores nascidos no mês de 
outubro. Os pagamentos se referem 
ao ano-base 2017. Os valores variam 
de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo 
de trabalho durante o ano passado. 
A Caixa reservou R$ 1,3 bilhão para 
pagamentos em todo o País.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN



8 COTIDIANO SEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 19.10.2018

ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“ Todo 
adulador 

vive à custa 
de quem o 

escuta”

(Jean de La Fontaine)

>> Nízia Floresta. 
Amanhã às 10h da matina 
tem o lançamento do livro 
“Nízia Floresta – Memória 
e História da Mulher 
Intelectual do Século XIX”, 
de autoria da professora 
Laura Sánchez e da bióloga 
Rute Pinheiro, com prefácio 
da escritora e pesquisadora 
Constância Lima Duarte. 
Durante o lançamento, a 
professora e literata Diva 
Cunha comandará um 
papo com as duas autoras. 
Local: Ello Orgânico, na rua 
Coronel Milton Freire, 2924, 
Capim Macio.

Efeitos de frases feitas

Todo homem é poeta quando está apaixonado. (Platão)
Só sei que nada sei. (Sócrates)
É melhor corrigir os seus próprios erros do que os outros. (Demócrito)
A felicidade depende de nós mesmos. (Aristóteles)
O caráter do homem é o seu destino. (Heráclito)
Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. (Confúcio)
A boca fala do que está cheio o coração. (Jesus)
O coração tem razões que a própria razão desconhece. (Pascal)
Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro. (Buda)
Uma longa viagem começa com um único passo. (Lao Tsé)
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável (Sêneca)
Nada é sufi ciente para quem o sufi ciente é pouco. (Epicuro)
Viver sem amigos não é viver. (Cícero)
A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. (Sun Tzu)
Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. (Descartes)
Uma mentira vem logo no encalço de outra. (Terêncio)
É preciso viver, não apenas existir. (Plutarco)
Um amigo sensato é um bem precioso. (Homero)
Nada se espalha com mais rapidez do que um boato. (Virgílio)
Os grandes sucessos dependem de incidentes pequenos. (Demóstenes)
Só a educação liberta. (Epicteto)
As frivolidades cativam os espíritos levianos. (Ovídio)
A minha língua jurou, o meu coração não. (Eurípedes)
Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. (Voltaire)
Não há regra sem exceção. (Cervantes)
O mal sempre vai e volta. (John Milton)
O homem pinta com o cérebro e não com as mãos. (Michelangelo)
Quem não estima a vida não a merece. (Da Vinci)
Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. (Maquiavel)
Temos a arte para não morrer da verdade. (Nietzsche)
A medida do amor é amar sem medida. (Santo Agostinho)
O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. (Kant)
A medida de uma alma é a dimensão do seu desejo. (Flaubert)
O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. (Shakespeare)
Não é possível ser bom pela metade. (Tolstoi)
O essencial é invisível aos olhos. (Saint Exupery)
Ser bom é fácil, o difícil é ser justo. (Victor Hugo)
Prefi ro morrer de paixão que morrer de tédio. (Van Gogh)
Melhor morrer de vodca que de tédio. (Maiakovski)
Ler é melhor que estudar. (Ziraldo)
Viver é desenhar sem borracha. (Millôr)
Nem sempre as coisas são como parecem. (Fredo)
Aplaudam meus amigos, a comédia acabou. (Bethoven)
Lula tá preso, babaca! (Cid Gomes)

>> Eleição TRT. O 
desembargador Bento Herculano 
foi eleito ontem presidente 
do Tribunal Regional do 
Trabalho no RN. Terá como 
vice a desembargadora Maria 
Perpétuo Wanderley. Ambos 
foram eleitos por aclamação para 
o biênio 2019-2020 e acumularão 
funções de corregedor e ouvidora 
respectivamente.

>> Avanços na Educação. A 
secretária estadual de Educação, 
professora Claudia Santa Rosa, 
fez um balanço da pasta ontem 
no programa Bom Dia Cidade, 
em entrevista concedida a mim 
e ao publicitário Jener Tinoco. 
Entre os feitos, a implantação de 
49 escolas de tempo integral e de 
cursos técnicos.

>> Mãe dos IFRNs. Surgiu um 
debate paralelo na campanha 
eleitoral. A atual prefeita de 
Mossoró, Rosalba Ciarlini, 
desmente a senadora Fátima 
Bezerra sobre a autoria dos 
projetos que implantaram 
os IFRNs em várias cidades. 
Rosalba declara que são seus 
onze projetos no Senado pedindo 
as unidades.

>> Semana de Arte. Começa 
hoje a quinta edição da Semana 
Literária de Macaíba (a SLIM), 
a partir das 8h da manhã na 
Praça Paulo Holanda Paz. 
Durante o dia inteiro haverá 
uma diversidade de atrações 
culturais e gastronômicas, 
destacando o show da 
compositora Bia Bedran às 16h.

>> Filme catástrofe. Está 
rolando o trailer do fi lme 
“Terremoto: Falha de San 
Andreas 2”, sequenciando a 
catástrofe do primeiro fi lme 
de 2015 e mantendo no elenco 
o quarteto Dwayne Johnson, 
Alexandra Daddario, Carla 
Gugino e Paul Giamatti. O horror 
agora vai começar no Círculo de 
Fogo do Pacífi co.

Eu vivi para ver o voto livre 
ser tratado como um golpe 

autoritário.

(Álvaro Luiz V. Silva)

Reinaldo fi que tranquilo, esse 
negócio que Bolsonaro vai 

matar veado é mentira. 

(José Medeiros)

Eu disparo milhares de 
mensagens antiPT por dia e 

não ganho nada. 

(Samuel Peixoto)

PICARDIA NAS REDES
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...da revista Veja: 
“Haddad e partido 
de Ciro irão à Justiça 
para cassar chapa de 
Bolsonaro”; 

...da revista Exame: 
“Médico diz que cabe 
a Bolsonaro decidir 
sobre participação em 
debates”;

...do portal DCM 
Online: “Apenas 8% das 
imagens que circulam 
em grupos do WhatsApp 
são verdadeiras, diz 
pesquisa”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> RN resistindo. O presidenciável 
pelo PSL Jair Bolsonaro lidera a 
disputa nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e no 
Distrito Federal, segundo pesquisa 
Ibope divulgada nesta quarta-feira, 
17. O detalhe é que entre os estados 
com segundo turno pesquisados 
pelos institutos, Fernando Haddad 
(PT) lidera a disputa apenas no 
Rio Grande do Norte. Aqui no RN, 
Haddad tem 57% dos votos válidos 
contra 43% de Bolsonaro.

>> Turismo premiado. Esta 
semana a Secretaria de Estado do 
Turismo do RN foi agraciada com o 
Selo Produtor + Turismo, concedido 
pelo Ministério do Turismo às 
propostas alinhadas aos critérios do 
órgão. Com esse documento, o Estado 
potiguar fi ca habilitado a pleitear 
recursos de até R$ 500 milhões para 
projetos na área do turismo.
“Diante de tudo o que realizamos 
ao longo desses quase quatro anos 
de gestão, decidimos concorrer ao 
Selo, lançamos nossa proposta ao 
Ministério e fomos contemplados. 
A notícia chegou por email 
exatamente durante a discussão com 
conselheiros estaduais de turismo 
sobre a importância de termos esse 
Selo”, disse o secretário estadual de 
Turismo, Manuel Gaspar.

>> Zerando pauta. O plenário 
da Câmara Municipal de Natal 
começou a votar os vetos do Executivo 
referentes à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). A intenção é 
zerar a pauta de vetos para iniciar a 
análise da Lei Orçamentária Anual 
(LOA-2019). De um total de 47 
impedimentos, foram apreciados 29 
entre as sessões de quarta e de ontem, 
18, com a derrubada de 19 vetos.

>> Derrubado. Quase todos os 
pareceres foram mantidos até 
então, menos o veto ao Projeto 
de Lei n°161/2018, de autoria da 
Vereadora Ana Paula (PSDC), que 
destina 40% do orçamento da verba 
de publicidade para campanhas 
educativas. Segundo a vereadora 
apresentou em plenário, dados 
da secretaria de Comunicação do 
Município apontam que em maio 
passado foram gastos R$ 65 mil em 
campanhas publicitárias e que, no 
mês seguinte, esse gasto aumentou 
em mais de 600% passando para R$ 
402 mil. 
A bancada governista entendeu que 
a derrubada do veto era consensual, 
contrariando o parecer da comissão 
de Justiça que era favorável ao veto.

>> Internacional. É com uma 
programação inspirada em grandes 
obras da música clássica europeia que 
a Orquestra Sinfônica do Rio Grande 
do Norte – OSRN convida para reger 
o VII concerto ofi cial do “Movimento 
Sinfônico – Quartas Clássicas”, o 
maestro alemão Michael Koehler, 
reconhecido pelo público e pela crítica 
por suas excelentes performances. A 
apresentação acontece no dia 31 de 
outubro, às 20h, no Teatro Riachuelo. 
A entrada é gratuita e a distribuição 
dos ingressos do 1º lote tem início no 
dia 24.

>> De volta à Pipa. O Fest Bossa 
& Jazz realizado pela Juçara 
Figueiredo Produções está de volta 
à Praia da Pipa em dezembro, do 
dia 13 ao dia 16, com programação 
gratuita. Com novo formato, 
semelhante ao dos Festivais de 
jazz de New Orleans, a organização 
explica que àquele grande palco 
será substituído por vários pontos 
com Pockets Shows pelas ruas da 
Pipa, um total de 10 apresentações 
por noite. Mesmo em novo formato, 
está garantida a participação de 
artistas do cenário local, nacional e 
internacional. 

Diretor da Urbana Cláudio Porpino fez 
um ‘pit stop’ nesta quinta-feira para 
almoçar com o amigo Ricardo Chaves, 
no restaurante Camarões. “Amigo 
irmão que a música baiana me deu de 
presente”, escreveu

Desfi le Versace Verão 2019, Milão

Na balada, casal Conceiçaõ 
e Nelson Solano
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Evaristo Costa optou por deixar 
sua vida como jornalista no passado 
e se mudou para a Inglaterra com sua 
esposa, Amália Stringhini, e suas fi -
lhas, Francesca e Antonella. Em seu 
perfi l do Instagram, Evaristo resol-

Morando na Inglaterra, Evaristo 
Costa faz post sobre “saudade”

JORNALISTA

Evaristo usou fala de Fábio de Melo

Popular nas redes, o 
comunicador recebe 
pedidos dos fãs para que 
volte a trabalhar no Brasil

veu fazer um post sobre saudade, no 
qual usou as palavras de padre Fábio 
de Melo, seu amigo. “A saudade é o 
intervalo entre o acontecimento e a 
expectativa de sua repetição”, seguido 
de um recado na legenda da imagem. 
“Na falta do que postar, surrupiei um 
post do padre. Vamos ver o que ele diz 
sobre isso? Saudade de vocês! Beijo e 
bom dia!”, encerrou.

Popular nas redes sociais, Eva-
risto conquistou uma base de fãs que 
frequentemente pedem que ele volte 
para o Brasil e ao jornalismo. 

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

Preste atenção ao seu sexto sentido e poderá 
ter ganhos inesperados. Dia favorável para curtir 
os amigos. Paquera com alguém comprometido 
pode se tornar mais intensa.

Você não vai poupar esforços para deixar tudo 
em ordem no serviço. Será mais fácil deixar 
alguns maus hábitos para trás. Seu lado 
charmoso vai deixar o par encantado.

Será mais fácil correr atrás do reconhecimento 
que merece. Sociedade ou parceria com alguém 
próximo pode ser um sucesso. Reserve um 
tempo para curtir a pessoa amada.

Assuntos familiares estão em destaque, mas se 
quiser que tudo seja feito do seu jeito, o clima 
pode esquentar. Terá mais sorte no trabalho. 
Pode ser o centro das atenções na paquera.

Se tem planos para a vida profi ssional ou anda 
de olho em uma promoção, agir nos bastidores 
pode ser uma ótima maneira de driblar a 
concorrência. Quebre a mesmice com o par.

No serviço, redobre a atenção ao lidar com 
informações importantes. Nas amizades, um 
bom papo ajuda a animar qualquer encontro. Há 
chance de se envolver com ex-amor, se está só.

Bom momento para aprender ou compartilhar 
o que sabe no trabalho. Seu lado organizado 
ajudará a dar conta dos assuntos domésticos. 
Pode pintar briga no namoro.

Há chance de receber uma grana que não 
estava esperando. Pode ter promoção no 
serviço. Se surgir a chance de passear, vá em 
frente! No amor, deixe a rotina bem longe.

No trabalho, jogo de cintura será importante 
para se adaptar às novidades que podem surgir. 
Bom dia para mudar algo no visual. Aposte na 
sensualidade para encantar o par.

Seu jeito confi ante pode abrir algumas portas 
no trabalho. As fi nanças recebem boas energias 
e há chance de melhorar as coisas nesta área. 
Contenha a possessividade no romance.

O dinheiro deve entrar, mas será preciso se 
esforçar. Redobre a atenção para não se 
envolver em mal-entendido. Pode se encantar 
com alguém que conheceu há pouco tempo.

Pode se dar bem se anotar suas ideias e colocar 
em prática sem chamar muita atenção. Tudo o 
que fi zer em segredo tem mais chance de dar 
certo. Ótimos momentos na vida amorosa.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Karola implora o perdão de Valentim, que expulsa a mãe de sua casa. Beto e a família Falcão amparam Valentim. 
Karola vaga pelas ruas e acaba se embriagando junto a pessoas em situação de rua, observada por Robinho. 
Laureta tenta resgatar Karola das ruas, mas ela consegue fugir. Roberval confessa sua admiração por Rochelle. 

SEGUNDO SOL

Edméia/Grace percebe que Isabel furtou seu livro de magia e alerta a fi lha sobre o perigo. Isabel tenta invadir a 
casa de Julia, mas é ameaçada pelo cão da guardiã. Seduzido, Marcelo promete guiar Isabel ao casarão de Julia. 
Cris confessa a Margot que teme ir à casa de Julia com Alain. Isabel descobre que Cris mentiu para Alain.

ESPELHO DA VIDA

Emílio afi rma a Mariacarla que dominará Marocas. Carmen diz a Samuca que ele foi manipulado por Betina, 
acreditando que Marocas estaria com Elmo. Samuca confessa a Waleska que ainda ama Marocas. Betina vê 
Waleska e Samuca se beijando. Marocas fi ca surpresa quando Betina lhe propõe aliança contra Waleska.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

238576491
167489325
549312876
472135689
391648257
685297143
813954762
756823914
9247615386000658

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

3 7 9
1 5

3 2
2 3 6

3 6 8 7
5 9 1

9 4
7 4

2 6 3

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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A v i s o

Foi considerada vencedora da licitação a empresa PRM EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. Prazo recursal na forma da Lei

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

 

Natal/RN, 18 de outubro de 2018
A Comissão

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 GMF 
GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA e classificar as demais empresas de acordo 
com o quadro abaixo:

PL Nº 0089/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Objeto: Execução de serviços de instalação e supressão de ramais prediais na cidade de 
Mossoró/RN.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA  VALOR R$  

1º Lugar PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP  R$ 673.132,44  
2º Lugar CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA  R$ 802.001,11  

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

O(A) Doutor(a) Lina Flávia Cunha de Oliveira, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de 
suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, processo de nº 0000110-33.1993.8.20.0124, proposta por Banco do Estado do Rio Grande do 
Norte S.a - Bandern contra Agropecuária e Reflorestadora Ltda, sendo determinada a CITAÇÃO do(a) Sr(a). Agrope-
cuária e Reflorestadora Ltda, para que: 1) no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 
1.711.940,52( hum milhão, setecentos e onze mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), com 
correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do advogado, os quais arbitro em 
5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do valor 
do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 
2) que, no prazo dos embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o 
pagamento integral do mesmo, efetue o depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o pagamento do 
restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de 
mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, no prazo de cinco dias a 
contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do 
débito, sem prejuízos de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor 
e exigível na própria execução; 4) querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do 
prazo deste Edital de cada executado aos autos e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, 
que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça 
(art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo da execução (art. 919 do novo 
CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, (________) Vladson Cristian Nogueira Barreto, digitei, 
e eu, (________) Vladson Cristian Nogueira Barreto, Auxiliar Técnico conferi e subscrevo.

Parnamirim/RN, 13 de setembro de 2018.

Lina Flávia Cunha de Oliveira
Juíza de Direito

Juízo De Direito Da 19ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital De Citação Prazo: 20 (VINTE) dias A Dra. Elane 
Palmeira De Souza, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente 
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução De Título Extra-
judicial, processo nº 0831360-95.2015.8.20.5001, proposta por Maré Cimento Ltda contra N Bezerra Da Silva - 
Me, sendo determinada a Citação de N Bezerra Da Silva - Me, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita junto ao CNPJ sob nº. 17.473.095/0001-63, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da 
dívida no valor de R$ 69.353,94 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro 
centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em 
caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 
metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos  honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao 
final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, 
§2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através 
de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a 
oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No pra-
zo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante 
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, 
IV, CPC). Eu, Luzenhhyr Souza Da Silva, Auxiliar Técnico, digitei. Natal/RN, 27 de setembro de 2018 K-18e19/10
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Candidatos ao Governo defendem  
medidas para a formação de atletas

PROPOSTAS

José Aldenir / Agora RN

Fátima Bezerra (PT) e 
Carlos Eduardo Alves 
(PDT) sugerem ações 
para incluir o esporte 
no ensino básico

Líder nas pesquisas de inten-
ção de voto para o Governo do RN, 
a senadora Fátima Bezerra, can-
didata do PT, propõe para as áreas 
de esporte e lazer a elaboração e a 
implantação do Plano Estadual do 
Esporte e do Lazer, um estudo para 
a criação do Fundo Estadual para 
o Esporte e o Lazer e estruturar 
programas de utilização de espaços 
públicos poliesportivos e escolas nas 
regiões rurais e urbanas.

O plano de governo da petista 
também prevê a implantação de 

projetos, com o suporto do Ministério 
do Esporte, como o Segundo Tempo 
(para o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes) e o acade-
mia nas praças. 

Entre as propostas também es-
tá a viabilização de programas de 
esportes e lazer para inclusão das 
pessoas com defi ciência e mobilidade 
reduzida.

Já o candidato do PDT, Carlos 
Eduardo Alves, tem na área de es-
porte e lazer de seu plano de governo 
propostas que envolvem a institui-
ção de uma legislação de fomento 
ao esporte a esfera estadual – que 
deve ser replicada aos municípios 
de acordo com as especifi cidades de 
cada uma –, a construção de equi-
pamentos esportivos comunitários 
para manifestações esportivas e ar-
tístico-culturais e a implementação 
de programas de esporte e lazer em 
parceria com os municípios.

Carlos Eduardo também propõe 
apoiar projetos desportivos das fede-
rações esportivas do estado, investir 
na prática esportiva sustentável, ao 
ar livre e em contato com a natureza 
e a qualifi cação e requalifi cação de 
espaços públicos, visando a inclusão 
social e o convívio com o meio am-
biente.  

Candidatos apontam parcerias com municípios e criação de fundo de incetivo

Potiguar Ítalo Ferreira avança na 
etapa portuguesa do mundial

SURFE

Ed Sloane / WSL

Com a torcida de Neymar, que 
aproveitou uma folga no Paris Sain-
t-Germain para acompanhar de 
perto nesta quinta-feira as disputas 
da etapa de Portugal do Circuito 
Mundial de Surfe, o brasileiro Ga-
briel Medina avançou às quartas de 
fi nal, em Peniche. O potiguar Ítalo 
Ferreira também triunfou em outras 
baterias do dia e lutará por vaga na 
semifi nal.

O adversário de Medina, cam-
peão mundial de 2014, será o aus-
traliano Matt Wilkinson, que foi o 
segundo colocado de uma bateria 
vencida pelo brasileiro Ítalo Ferrei-
ra. Ele somou 14 60 no somatório 
de notas, enquanto o surfi sta da 
Austrália terminou com 13.30. O 
havaiano Ezekiel Lau, com 6.00, foi 
eliminado nesta disputa.Caso vença 
a etapa, Medina fi cará perto do bi-
campeonato mundial. 

Já o adversário de Ítalo nas 
quartas de fi nal será Michel Bourez, 
que avançou graças ao segundo lu-
gar na bateria que dividiu com Me-
dina e Frederico Morais. 

Torcedor ilustre em Peniche, 
Neymar acompanhou o dia de com-
petição de dentro de uma das áreas 

VIPs montadas pela WSL, a enti-
dade de elite do surfe, na praia por-
tuguesa, onde chegou a posar para 
fotos ao lado de Gabriel Medina. 

A nova chamada para os surfi s-
tas na competição será às 4 horas (de 
Brasília) desta sexta-feira. 

Italo em ação no mar português


