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Escrita por Aguinaldo Silva, “O Sétimo Guardião” terá entre os protagonistas o gato León.
Autor fala em resgatar realismo fantástico para tirar “peso” da teledramaturgia.
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Contrabando de 
cigarros sobe 43% 
em 3 anos no RN
Entrada de mercadorias “piratas” no Estado, incluindo cigarro, cresceu 
18 pontos percentuais entre 2015 a 2017, saindo de 52% para 70%.
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Ginasta potiguar vence 
torneio sul-americano
Com apenas 13 anos, Maria Eduarda Moraes
ganhou a competição individual do campeonato.

TALENTO 16

EDUCAÇÃO 07

Maria Eduarda Moraes (dir.) e a técnica Gilmara Lira: triunfos na ginástica rítmica

Heider Miranda / Reprodução

Ansiedade e má 
alimentação podem 
ser vilãs do bom 
desempenho no Enem
Controlar a ansiedade, dormir bem e 
ter uma alimentação leve são alguns 
das dicas para ajudar a garantir bom 
resultado durante o exame, que 
começa no próximo domingo, 4.

TRANSIÇÃO 03

Fátima Bezerra: governadora eleita
Provas acontecem nos dias 4 e 11/11

José Aldenir / Agora RN

Fátima estuda cortes 
no governo e fala em 
fazer “economia de 
guerra” na gestão
Governadora eleita analisa 
possibilidade de reduzir número 
de secretarias do Estado. Sem 
anúncios oficiais, equipe de 
auxiliares começa a ser cogitada.

Marcelo Camargo / Agência Brasil

EBC / Reprodução



Trauma

Prestes a deixar o cargo, o governador Robinson Faria parece 
não ter superado ainda o “trauma” de ter supostamente sofrido 
“sabotagem” durante o seu governo. Durante a campanha, o 

governador acusou seus adversários com mandato em Brasília – 
incluindo a senadora Fátima Bezerra, hoje governadora eleita, e os 
senadores Garibaldi Alves Filho e José Agripino Maia, que apoiaram 
o candidato a governador derrotado Carlos Eduardo Alves – de terem 
agido para travar a liberação de recursos para o Estado ou por terem 
negado apoio. Os opositores negam veementemente a acusação. Na 
nota em que parabenizou Fátima Bezerra pela eleição, Robinson 
voltou ao assunto. “Ao contrário do que fizeram à nossa gestão, 
quando nos faltou apoio de parte da classe política nos momentos 
mais difíceis, nosso pensamento é de colaborar e torcer para o êxito 
da nova gestão que se inicia em janeiro. Nosso partido continuará a 
ser, sempre, o estado do Rio Grande do Norte”, destacou Robinson.

>> Não vai se repetir. O 
presidente da Câmara de Natal, 
Raniere Barbosa (Avante), disse 
nesta terça-feira que conversou 
com os vereadores Cícero Martins 
(PSL) e Sandro Pimentel (PSOL) 
sobre o bate-boca que os dois 
protagonizaram no plenário da Casa 
no último dia 25. Os dois trocaram 
insultos durante uma sessão e quase 
chegaram às vias de fato. Raniere 
afirmou que a conversa com os 
colegas foi produtiva e que pediu aos 
dois que o fato não se repetisse.

>> Com a palavra. “Todo 
parlamento é democrático e 
contraditório de opiniões, mas 
temos de ser respeitosos, tanto com 
os pares quanto com a população. 
Me senti constrangido. Ambos 
reconhecem que foi um erro. Não 
vai mais ocorrer esse fato e vamos 
preservar a soberania popular”, 
destacou Raniere durante a sessão 
ordinária de ontem.

>> Às claras. A fala do presidente 
aconteceu após uma intervenção da 
vereadora Eleika Bezerra (PSL). 
“A nossa Câmara tem de dar 
algum esclarecimento à população 
pelo ocorrido. Aquilo teve uma 
repercussão para todos nós. Não 
podemos ficar indiferentes a isso”, 
sustentou a professora.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Fui de corpo e 
alma porque não 

vou para ninguém 
pela metade”

Deputado estadual reeleito Vivaldo 
Costa (PSD), sobre apoio a Fátima 

Bezerra (PT) na eleição para o 
Governo do Estado

>> Projeto. O deputado 
estadual reeleito Gustavo 
Carvalho (PSDB, foto) propôs 
na Assembleia Legislativa 
um projeto de lei que 
determina a redução de 50% 
nas tarifas de estacionamento 
para motocicletas em relação 
aos carros no Rio Grande 
do Norte. “Mesmo pagando 
a tarifa igual, o usuário de 
moto recebe um tratamento 
desigual”, justificou.

>> Cautela. A governadora eleita 
Fátima Bezerra (PT) tem evitado 
prometer demais. O discurso da 
petista tem sido o de que é preciso 
primeiro tomar conhecimento da 
real situação do Estado, o que 
vai acontecer durante o processo 
de transição, antes de anunciar 
medidas. Mas ela já estabeleceu 
as prioridades: ajuste nas contas 
para evitar atraso nos salários 
dos servidores, que ela chama de 
“sagrado”. O receio da governadora 
eleita é prometer e depois, por 
questões financeiras, não conseguir 
cumprir. Cautela e canja de galinha 
não fazem mal a ninguém.

>> Me ouça. O presidente do PSL 
no Rio Grande do Norte, Carlos 
Eduardo Almeida, gostaria de ser 
consultado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, seu correligionário, antes 
de serem nomeados cargos para 
órgãos federais presentes no Estado.

>> Pensando grande. O dirigente 
partidário declarou que é provável 
que o PSL participe ativamente das 
campanhas municipais de Natal e 
Parnamirim nas eleições de 2020. 
Nas duas cidades, Bolsonaro teve 
mais votos que Fernando Haddad 
(PT) para presidente, o que se 
repetiu só em Carnaúba dos Dantas. 
No restante do Estado, só deu PT.

Eduardo Maia / ALRN

José Aldenir / Agora RN
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A importância das empresas 
familiares na economia do nosso 
país é imensa. De acordo com 
números da consultoria PwC, mais 
de 90% das empresas brasileiras 
são empresas familiares. E, para o 
Sebrae, os maiores desafios dessas 
empresas está no binômio gestão e 
sucessão. 

Empresas formadas por 
patriarcas, muitas vezes para garantir 
o sustento da família, e que reuniam 
na mesma pessoa a gestão e o 
controle do patrimônio da família, 
estas tem que ser planejadas para 
garantir a segurança financeira 
da família, como também como o 
legado profissional do fundador, que 
significará a sua perpetuação no dia 
se afastar, mesmo em vida, do dia a 
dia da empresa.

No aspecto da gestão, as 
empresas familiares refletem 
muito das características inerentes 
à cultura brasileira, com uma 
gestão solta, na base da tentativa 
e erro, sem parar para pensar no 
futuro ou preocupações com a 
competitividade.  
Assim, imprescindível é que suas 
lideranças se foquem na ação 
de planejar. Questões como 
pensar os passos a serem dados, 
antecipando cenários, dividindo 
tarefas e alocando recursos criam 
um ambiente de envolvimento dos 
membros e não membros familiares 
envolvidos na empresa. 

Outra questão importante é um 
organograma, a divisão de tarefas, 
onde as atividades diárias de cada 
função sejam escritas, delegando 
a cada membro familiar aquilo que 
é pertinente à sua posição. Clareza 
é aliada da gestão, prevenindo 
conflitos e direcionando o foco.

Quanto à sucessão, o primeiro 
passo é identificar em cada membro 
da família sua vocação, entendendo 
onde a empresa se encaixa nas suas 
vidas. É um momento importante, 
tenso às vezes, por isso são 
fundamentais o diálogo e a abertura. 
Uma assessoria de um profissional 
experiente pode ajudar nisto. 
Importante ainda lembrar que nem 
todo herdeiro é sucessor: este 
sucede na gestão da empresa, e 
herdeiros são aqueles que recebem o 
patrimônio construído pelo fundador.

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

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Gestão e sucessão 
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Políticos e técnicos ligados ao PT 
são cogitados para secretariado

EQUIPE

José Aldenir / Agora RN

Durante a campanha e depois de ser eleita governadora, Fátima Bezerra 
disse que chamará técnicos para formar sua equipe de auxiliares da gestão

Minutos após ser declarada go-
vernadora eleita do Rio Grande do 
Norte, a senadora Fátima Bezerra 
(PT) voltou a afirmar que escolherá 
uma equipe de secretários com perfil 
técnico, ou seja, sem escolhas políti-
cas. Enquanto não confirma nome 
nenhum, alguns já são especulados 
como prováveis auxiliares.

É o caso do vice-governador 
eleito, Antenor Roberto (PCdoB), 
advogado e procurador concursado 
do Estado. Presidente comunista no 
RN, é um aliado histórico de Fátima 
Bezerra e do PT potiguar.

Outro cotado para ocupar uma 
secretaria no governo de Fátima Be-
zerra é Aldemir Freire. Economista 
e ex-diretor do IBGE no Rio Grande 
do Norte, ele foi um dos elaboradores 
do plano de governo da petista e é 
cotado para cargo de relevância.

Para o comando da Polícia Mi-
litar no Estado, surge o nome da 
Coronel Margarida, que atuou como 
coordenadora do Proerd. Seria a pri-
meira mulher a ocupar o posto.

Petistas de carteirinha, nomes 
como o ator Rodrigo Bico e o ex-pre-
sidente da Potigás Geraldo Pinto, o 
Geraldão, também podem compor a 
equipe, respectivamente nas áreas 

culturais e de energia ou desenvol-
vimento. Setor que também poderá 
contar com João Hélio, ex-diretor do 
Sebrae.

Atual presidente estadual do 
PT, Júnior Souto é mais um em con-
dições de ocupar funções de primeiro 
escalão. Assim como o ex-vereador 
Hugo Manso e o médico Alexandre 
Motta, que disputou o Senado.

Na Educação, o PT pode trazer 
de volta o ex-secretário Chagas Fer-
nandes, que ocupou a pasta durante 
o governo Robinson Faria.

O ex-prefeito de São Gonçalo de 
Amarante Jaime Calado é mais um 
que poderá figurar no novo secreta-
riado. Ele é irmão do vereador petis-
ta Fernando Lucena e esposo da se-
nadora eleita Zenaide Maia (PHS).

Derrotada nas urnas, a deputa-
da estadual Márcia Maia (PSDB) é 
outra figura conhecida que pode apa-
recer no secretariado. Ex-secretária 
estadual de Trabalho e Assistência 
Social, Márcia se uniu a Fátima no 
segundo turno ao lado do presidente 
do PSDB no RN, Ezequiel Ferreira. l

Aldemir Freire, Coronel Margarida, Jaime Calado e Alexandre Motta: cotados

Governadora eleita não descarta corte 
de secretarias: “Economia de guerra”

José Aldenir / Agora RN

A governadora eleita Fátima 
Bezerra (PT) não descartou a pos-
sibilidade de reduzir o número de 
secretarias. A petista disse que, para 
tomar esta decisão, vai esperar pelo 
diagnóstico atualizado que será pro-
duzido por sua equipe de transição. 
A partir da realidade que for apre-
sentada, definirá as primeiras atitu-
des voltadas para o corte de gastos.

“Vamos fazer uma economia de 
guerra, para fazer o que para nós é 
sagrado, que é devolver a dignidade 
dos servidores públicos do Estado, 
que ele tenha a certeza que receberá 
o seu pagamento no final do mês”, 
disse Fátima Bezerra em entrevista 
concedida ao programa RN Aconte-
ce, da Band Natal.

A futura governadora enfatizou 
que vai trabalhar para recolocar as 

contas públicas do Estado em or-
dem. “Não podemos deixar que esse 
déficit continue”. Segundo Fátima, 
é preciso buscar “a expansão das 
receitas e, ao mesmo tempo, conter 
as despesas”. “Todo o nosso esforço 
será para fazer a receita crescer sem 
aumento de impostos. A recuperação 

da dívida ativa. O alongamento da 
dívida que o RN tem junto à Caixa, 
para que os juros e amortizações que 
pagamos todo ano possa diminuir. A 
repactuação com os demais poderes. 
Não podemos tratar apenas da sobra 
de caixa”, disse.

Ainda de acordo com Fátima, o 
“Rio Grande do Norte tem pressa”. 
“Todos sabem o momento difícil que 
vive o RN, a grave crise em que se 
encontra. Por isso precisamos iniciar 
o processo de transição o mais ur-
gente possível”, frisou.

Ao ser questionada sobre os no-
mes que podem compor sua equipe 
de transição e de secretariado, a go-
vernadora eleita evitou citar nomes 
e disse que não lhe faltam “quadros 
preparados, pessoas com respeitabi-
lidade junto a sociedade do RN”. l

Fátima Bezerra (PT) pensa na transição

ANÁLISE

Eleição evidenciou 
que população quer 
mudanças, diz George

O deputado estadual reeleito 
George Soares (PR) afirmou 
nesta terça-feira, 30, durante 
pronunciamento na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
que a vitória de Fátima Bezerra (PT) 
para o Governo do Estado deixou 
claro que a população potiguar 
“quer mudanças”.

“A vitória de Fátima foi com 
números maiúsculos. Trata-se 
da maior vitória da história do 
Estado. Em Assu, quero destacar, 
ela teve 78% dos votos válidos. 
A eleição deixou evidente que a 
população quer mudanças”, avaliou 
o deputado, que tem em Assu seu 
reduto eleitoral.

George Soares falou ainda que 
as eleições chegaram ao fim e que 
a hora agora é de união da classe 
política em favor de avanços para 
o Estado. “É hora de esquecermos 
as disputas ideológicas”, concluiu o 
deputado estadual do PR. l

José Aldenir / Agora RN

George Soares: reeleito deputado

SEGUNDOS
EM QUINZE

Felipe deixa liderança de 
Álvaro Dias na Câmara
O vereador Felipe Alves (MDB, 
foto) não é mais o líder do prefeito 
Álvaro Dias na Câmara de Natal. 
Ele, que estava interinamente no 
posto, sucedendo Nina Souza 
(PDT), alegou incompatibilidade 
de funções, já que é presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Casa. Um novo líder deverá 
ser definido em breve, e Felipe 
continuará na base governista.

José Aldenir / Agora RN
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Vitória de Fátima fortalece grupo 
para disputar eleições de 2020

FUTURO

José Aldenir / Agora RN

Triunfo da senadora, eleita governadora do Rio Grande do Norte no último 
domingo, 28, começa a desenhar o quadro eleitoral de daqui a dois anos

O triunfo da senadora Fátima 
Bezerra (PT), eleita governadora do 
Rio Grande do Norte no último do-
mingo, 28, começa a desenhar o qua-
dro eleitoral de 2020, quando ocorre-
rá novas eleições para a Prefeitura 
do Natal. E é de dentro do petismo 
que surgem dois nomes fortalecidos 
pelas urnas de 2018: os deputados 
federais eleitos Fernando Mineiro e 
Natália Bonavides.

O atual deputado estadual Fer-
nando Mineiro já disputou o Palácio 
Felipe Camarão em 2012, quando 
ficou em terceiro lugar. Desde então, 
não esconde que mantém a meta de 
comandar a cidade. Já Natália, que 
estreou na política em 2016 sendo 
eleita vereadora da capital potiguar, 
chega à Câmara Federal com o status 
de ter sido a mais votada da cidade.

Atual chefe do Executivo muni-
cipal, o prefeito Álvaro Dias (MDB) 
trabalha com foco em reconquistar 
o mandato. E, para isso, terá ainda 
quase dois anos para mostrar servi-
ço e conquistar apoios. Ex-deputado 
estadual, ex-presidente da Assem-
bleia Legislativa e ex-deputado fede-
ral, Álvaro tem experiência de sobra. 
Mas com história política construída 
no Seridó potiguar, ainda carece de 
liderança na capital potiguar, onde é 
pouco conhecido.

Dentro do seu próprio partido, te-
rá a concorrência pela postulação do 
deputado estadual Hermano Morais 
(MDB), que foi candidato a prefeito 
da cidade em 2012, sendo derrotado, 
na época, pelo próprio Carlos Eduar-
do em um segundo turno bastante 
acirrado. Hermano foi reeleito para 
a Assembleia Legislativa este ano.

Outro nome posto é o do pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Natal, vereador Raniere Barbosa 
(Avante). Ele precisará se manter no 
jogo sem o comando do Legislativo 
municipal, já que a partir de 2019 o 

comando da Casa será do vereador 
Paulinho Freire (PSDB).

O PSOL mais uma vez deverá 
repetir a estratégia eleitoral de lan-
çar seu candidato majoritário nas 
eleições de 2020. O deputado estadu-
al eleito Sandro Pimentel e o profes-
sor Robério Paulino são favoritos.

Além destes, o deputado estadu-
al reeleito Kelps Lima (Solidarieda-
de) é outro nome que desponta para 
disputar a Prefeitura em 2020. Em 
2016, ele concorreu ao cargo e ficou 
em 2° lugar, perdendo no primeiro 
turno para Carlos Eduardo Alves. l

Mineiro, Natália, Raniere, Kelps, Álvaro e Hermano, com Fátima Bezerra ao centro

SEMTAS

Após campanha terminar, Álvaro 
exonera secretária ligada a Carlos

José Aldenir / Agora RN

Dois dias após o término da 
campanha eleitoral, está exonerada 
a primeira secretária ainda ligada 
ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT). Ilzamar Pereira da Silva, que 
respondia pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, teve sua exo-
neração publicada nesta terça-feira, 
30, no Diário Oficial do Município.

Para o lugar de Ilzamar, o pre-
feito Álvaro Dias designou a servi-
dora Maria José de Medeiros para 
responder interinamente pela pasta.

A exoneração da secretária po-
de ser o primeiro reflexo das urnas 
na Prefeitura do Natal. Durante a 

campanha recém-encerrada, Álvaro 
Dias e Carlos Eduardo teriam se de-
sentendido devido o insucesso elei-
toral do filho de Álvaro, Adjuto Dias 

(MDB), para a Assembleia Legisla-
tiva. Carlos Eduardo e sua esposa, 
Andréa Ramalho, teriam atuado 
intensamente para favorecer Nina 
Souza (PDT) na disputa para depu-
tada estadual, prejudicando Adjuto, 
que não conseguiu se eleger.

As informações dão conta de que 
Andréa Ramalho, como porta-voz do 
marido (Carlos Eduardo), teria mo-
bilizado cargos comissionados das 
secretarias da Mulher, da Saúde e 
exatamente da Assistência Social 
para votar e pedir votos para Nina 
Souza, mesmo com o filho do prefeito 
sendo candidato ao mesmo cargo. l

Álvaro Dias e Carlos Eduardo Alves

MOSSORÓ

Rosalba Ciarlini
se afasta do cargo
para realizar cirurgia

A prefeita de Mossoró, 
Rosalba Ciarlini (PP), transmitiu 
o cargo temporariamente para a 
vice-prefeita Nayara Gadelha (PP) 
nesta terça-feira, 30, no Palácio 
da Resistência. Rosalba se afasta 
em função de uma colecistectomia 
(cirurgia de vesícula).

O procedimento cirúrgico já 
havia sido indicado após uma série 
de exames. Na segunda-feira, 
29, após novos exames, houve a 
confirmação do diagnóstico para 
realização de cirurgia, tendo a 
prefeita decidido se submeter logo 
ao procedimento.

“Transmitimos o cargo com 
a confiança da continuidade das 
ações e do planejamento realizado 
por nossa gestão. Inclusive, 
com o pagamento dos salários 
garantido para esta quarta-feira, 31, 
conforme calendário estabelecido 
e que cumprimos rigorosamente”, 
informou Rosalba.

O afastamento acontece 
por tempo indeterminado, mas a 
expectativa é que o retorno se dê 
em até uma semana. l

Prefeitura de Mossoró / Divulgação

Prefeita vai fazer colecistectomia

SEGUNDOS
EM QUINZE

Líder da CUT sugere que 
Haddad pregue “Lula livre”
O presidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), Vagner 
Freitas, defendeu que Fernando 
Haddad, candidato à Presidência 
derrotado, assuma a liderança de 
uma campanha pela liberdade do 
ex-presidente Lula, preso na Lava 
Jato. “Só dá mais tamanho para o 
Haddad”, destacou Freitas.

Sérgio Castro / Estadão
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“Corrupção não vai acabar 
nunca”, diz presidente do PSL

NO RN

José Aldenir / Agora RN

Carlos Eduardo defendeu a redução do tamanho do Estado para conter
a corrupção. “Um Estado inchado de pessoas não é a solução”, afirmou

O brigadeiro da reserva da Ae-
ronáutica Carlos Eduardo Almeida, 
presidente do PSL – partido do pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro – no Rio 
Grande do Norte, afirmou nesta ter-
ça-feira, 30, em entrevista ao Jornal 
da Cidade, da 94 FM de Natal, que 
“a corrupção não vai acabar nunca” 
e que “infelizmente, há pessoas que 
têm preço”.

Carlos Eduardo defendeu a re-
dução do tamanho do Estado para 
conter a corrupção. “Um Estado in-
chado de pessoas que se corrompem 
– e a corrupção não vai acabar nun-
ca, mas tem de ser controlada, e é aí 
que vem Bolsonaro, que diz que vai 
controlar a corrupção – não é a so-
lução. Infelizmente, há pessoas que 
têm preço”, destacou.

Eleito presidente no domingo, 
Jair Bolsonaro fez um forte discurso 
contra a corrupção durante sua cam-
panha. O presidente eleito prometeu 
adotar medidas para reduzir desvios 
de recursos públicos, como a nome-
ação de técnicos, e não políticos de 
carreira, para ocupar órgãos federais 
e ministérios.

O PSL elegeu no Rio Grande do 
Norte um deputado federal (Girão 
Monteiro) e um deputado estadual 
(André Azevedo). Segundo Carlos 

Eduardo Almeida, o pleito fortaleceu 
o partido, que, agora, terá como me-
ta a interiorização.

Em todos os 9 estados da região 
Nordeste – além de Pará e Tocan-
tins, no Norte –, Jair Bolsonaro per-
deu para Fernando Haddad (PT). No 
Rio Grande do Norte, o petista teve 
63,41% dos votos válidos, contra 
36,59% do presidente eleito.

O presidente do PSL potiguar 
conta que os diretórios municipais  
a serem formados terão como obje-
tivo entender o sentimento do in-
terior nordestino. “A gente precisa 

entender por que o Nordeste está 
diferente. Qual é a mágoa, qual é 
o anseio, se estamos há 14, 15 anos 
com um governo socialista e eles 
não resolveram o problema do Nor-
deste? 64% dos trabalhadores do 
RN vivem com um salário mínimo. 
Por que continuam achando que 
governos de esquerda são a solu-
ção?”, acrescenta.

“Precisamos mostrar para o ci-
dadão que vive no interior que, sem  
(...) o empresariado, não teremos 
condições de dar condições aos mais 
humildes”, finalizou. l

Carlos: “Por que continuam achando que governos de esquerda são a solução?”

TRANSMISSÃO DE CARGO

Governo do RN publica decreto que 
regulamenta processo de transição

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Rio Grande do 
Norte publicou na edição desta 
terça-feira, 30, do Diário Oficial do 
Estado o decreto que dispõe sobre a 
atuação de órgãos da administração 
durante o processo de transição da 
gestão de Robinson Faria (PSD) pa-
ra a da governadora eleita, Fátima 
Bezerra (PT).

O decreto estabelece que a próxi-
ma governadora poderá indicar no-
mes para compor uma comissão de 
transição, que será formada também 
por nomeados por Robinson Faria. O 
grupo terá acesso, mediante requeri-
mento formal, às informações conti-
das em registros ou documentos da 

administração estadual.
De acordo com a assessoria de 

comunicação do Governo do Estado, 
a expectativa é que a comissão de 
transição tenha de 10 a 12 membros, 
com metade indicada por Robinson 
Faria e a outra metade, por Fátima 
Bezerra. Os integrantes, segundo o 
decreto, não receberão remuneração 
pela função.

Para o desempenho das ativi-
dades da comissão de transição, 
serão disponibilizados espaço físi-
co e a infraestrutura necessária e 
treinamento, acesso e suporte para 
utilização do Sistema Eletrônico de 
Informações. l Governador Robinson Faria (PSD)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Fábio Faria anuncia apoio 
a Bolsonaro na Câmara
O deputado federal reeleito Fábio 
Faria (PSD) disse nesta terça-feira 
que vai dar sustentação na Câmara 
ao presidente eleito Jair Bolsonaro. 
“A eleição acabou, e não se deve 
levar o palanque para dentro da 
Casa do Povo. Bolsonaro agora é 
presidente do Brasil e vai precisar 
da ajuda do Congresso Nacional”, 
destacou, em entrevista à 98 FM.

José Aldenir / Agora RN

ECONOMIA

Paulo Guedes defende 
votação da reforma da 
Previdência este ano

Paulo Guedes, principal 
assessor econômico do presidente 
eleito Jair Bolsonaro, defendeu 
nesta terça-feira, 30, duas das 
bandeiras que mais agradam o 
mercado financeiro: a reforma 
da Previdência e a autonomia do 
Banco Central (BC).

Guedes, que deve ser o 
ministro da Fazenda do novo 
governo, defendeu a aprovação da 
proposta de reforma da Previdência 
que está no Congresso Nacional 
ainda este ano.

O economista afirmou que, 
mesmo com a atual reforma 
da Previdência que está sendo 
proposta, será preciso realizar 
novos ajustes no futuro.

“Vamos criar uma nova 
Previdência com regime de 
capitalização, mas existe uma 
Previdência antiga que está aí. 
Então, além do novo regime 
trabalhista e previdenciário que 
devemos criar para as futuras 
gerações, temos que consertar essa 
que está aí”, completou. l

Wilton Júnior / Estadão

Guedes é cotado para a Fazenda
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Titular do MEC pode sair do 
“Escola sem Partido”

O movimento Escola Sem Partido vai ganhar força no 
governo Jair Bolsonaro (PSL). Seu ministro da Educação 
será alguém disposto a enfrentar essa “guerra” contra 

corporações, professores militantes e minorias barulhentas. Um 
dos cogitados é Stravos Xanthopoylos, especialista que faz parte da 
equipe que prepara seu programa de governo, mas outro passou a 
ser avaliado para o cargo: Miguel Nagib.

1 >> Contra doutrinação
Miguel Francisco Urbano 
Nagib é advogado, fundador do 
movimento Escola Sem Partido, 
que pretende proteger os alunos 
de doutrinação. 

2 >> Fim do oportunismo
O movimento quer impedir o 
professor de aproveitar a audiência 
cativa de alunos para fazer 
pregação religiosa, ideológica, 
política e partidária.

3 >> Autor dos projetos
Citado para o MEC no entorno de 
Bolsonaro, Miguel Nagib minutou 
os projetos de lei da Escola Sem 
Partido apresentados em vários 
Estados.

4 >> QI é muito forte
Além de qualificação técnica, outro 
fator torna Nagib forte para o 
MEC: é cunhado da deputada Bia 
Kicis (PRP-DF), muito ligada a 
Bolsonaro.

>> Nada a declarar
Gonçalo dos Santos foi eleito deputado 
estadual no Amazonas, nos anos 
1950, mas entrou mudo e saiu 
calado do mandato, sem discursos 
na Assembleia. Não se reelegeu e 
os colegas insistiram para que ele 
finalmente fizesse um discurso, 
de despedidas. Ele não queria, os 
deputados insistiram, empurraram-no, até que ele subiu à tribuna:
- Senhor presidente, não aguento mais. Por favor, aquiete esses meninos!
Mais não disse. Desceu da tribuna e foi embora, para nunca mais voltar.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com ““A gente fala 

a verdade, não 
tá preocupado 

em agradar”
Paulo Guedes, futuro ministro 

da Fazenda, avisando que 
Mercosul não é prioridade

>> Bolsonaro evitará 
escolha política de ministros 
O deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) tem uma tarefa 
difícil pela frente, na articulação 
do governo Jair Bolsonaro: 
atrair apoio no Congresso, mas 
sem assumir compromissos 
para indicação política de 
ministros. A única exceção 
admitida por Bolsonaro de 
político à frente de ministério, 
em princípio, é o próprio 
Lorenzoni. A decisão é observar 
com rigor a regra de só nomear 
ministros tecnicamente 
qualificados.

>> Democratas de araque
Aqueles que se apresentaram 
na campanha presidencial como 
“defensores da democracia” são 
os primeiros a desrespeitá-la: 
não aceitam a vontade soberana 
dos brasileiros que elegeram 
Bolsonaro.

>> Revolta dos bichos
Brigadas fascistas muito seme-
lhantes aos “camisas negras” de 
Mussolini, cujo candidato a pre-
sidente foi derrotado nas urnas, 
impediram ontem, com violência, 
que alunos da Universidade de 
Brasília fossem às aulas vestidos 
de camisetas verde e amarelo.

>> Um general na SSP
O governador eleito, Ibaneis 
Rocha (MDB), tem um sonho: 
contar com o general Paulo 
Chagas, quarto mais votado para 
o governo do Distrito Federal, as-
sumindo o comando da Secretaria 
de Segurança Pública.

>> Descentralização
Como na gestão militar, Bolsonaro 
deve entregar os ministérios aos 
titulares de “porteira fechada”, 
fixando metas e cobrando 
resultados.

>> Sem influência política
Bolsonaro acredita que gestão 
técnica sem influência política, 
de forma descentralizada, é a 
garantia de obtenção dos melhores 
resultados.

>> Chances reduzidas
O princípio de “ministério sem 
políticos” diminui as chances 
de nomes como a senadora Ana 
Amélia (RS), citada para as 
Relações Exteriores.

>> Quando dezembro vier
Jair Bolsonaro planeja se mudar 
para Brasília, de mala e cuia, 
só em dezembro. Deseja ficar 
mais próximo dos médicos que o 
assistem até realizar a cirurgia 
para retirar a colostomia. É bom 
o presidente já ir se acostumando 
com seu poder: a equipe médica é 
que tem de ir até ele.

Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN

ARTIGO

O liberalismo clássico gerou o con-
servadorismo; e, do marxismo, juntando 
teses de esquerda com a noção de 
natureza humana de Rousseau, veio 
o liberalismo de esquerda, que Jacob 
Burckhardt chama os terríveis simplifi-
cadores, que usam o termo liberal para 
enfatizar a vinculação à liberdade pes-
soal e cívica, mas aceitam trocar sua 

A política em conflito independência por direitos.
A política é para eles a chance de 

dar cabo ao governo político e às limi-
tações aos apetites e paixões restringi-
dos por leis sancionadas pelo Estado. 
Dostóievski já alertava, partindo-se da 
liberdade ilimitada, chego ao despotis-
mo ilimitado. A emancipação final da 
religião, do Estado, da lei moral e da 
lei positiva, bem como das responsa-
bilidades sociais, numa obsessão por 

uma liberdade abstrata acima da ordem 
pessoal e pública é uma cruel ilusão. Ao 
sustentar que o que mantém a socieda-
de é o auto interesse, intimamente as-
sociado ao materialismo, o Liberalismo 
de esquerda se choca com o conserva-
dorismo que vê a sociedade como uma 
comunidade que une mortos, vivos e 
não nascidos numa teia de compromis-
sos e herança.

Assumindo a causa do indivíduo au-
tossuficiente, ele vê a natureza humana 
como boa, o Estado como opressor e o 
mundo como um palco para o ego, com 
seus apetites e paixões de autoafirma-
ção. Para os conservadores, segundo 
Russel Kirk, a natureza humana é com-
posta tanto pelo bem, quanto pelo mal, 
os seres humanos são imperfeitos, o 
Estado é algo natural. Sem ele, como 

dizia Santo Agostinho, a vida seria so-
litária.

Kirk diz crer numa ordem moral 
duradoura, e que os conservadores 
sabem que ordem, justiça e liberdade 
são produtos de uma longa experiência, 
defendem os costumes, o hábito, as 
instituições, sabem que a maior virtude 
em política é a prudência, desconfiam 
de qualquer ideologia calcada num prin-
cípio abstrato como igualdade, liberda-
de, justiça social ou grandeza nacional, 
apoiam a propriedade privada e a livre 
empresa, e o governo honesto que re-
prime a violência e a fraude, base para 
uma economia saudável. Em oposição 
a isso, o liberalismo de esquerda, na 
perseguição da utopia do individualis-
mo, nos oferece a ideologia do egoísmo 
universal.
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Ansiedade e má alimentação podem 
ser vilãs do bom desempenho no Enem

EBC / Reprodução

Reprodução / Redes Sociais

Cecília Hirai / Reprodução

Controlar a ansiedade, dormir bem e ter uma alimentação leve são alguns das dicas para ajudar a 
garantir bom resultado durante o Exame Nacional do Ensino Médio que se inicia no domingo, 4

Praticar exercícios físicos e ter 
uma boa noite de sono são algumas 
ações para diminuir a ansiedade e 
garantir um bom desempenho na 
prova do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), segundo a psicóloga 
e psicopedagoga Ariane Bittencourt.

“É importante trabalhar a respi-
ração diafragmática, que reduzirá a 
respiração ofegante e o coração ace-
lerado, muito comuns nos sintomas 
de ansiedade. Além disso, é praticar 
atividade física, não se comparar aos 
seus concorrentes, ter uma alimen-
tação saudável e dormir bem”, decla-
rou a psicóloga.

De acordo com ela, é comum 
apresentar ansiedade ao se deparar 
com um processo seletivo competiti-
vo como o Enem. “Alguns estudan-
tes chegam a adoecer quando essa 
angústia é elevada, ocasionando em 
sintomas físicos como falta de ar, co-
ração acelerado, suor frio, tremores, 
insônia, boca seca, dor de barriga e 
náusea”, enfatizou.

A psicóloga reforça os riscos des-
ses fatores à saúde mental. “Lidar 
com as cobranças pessoais, familia-
res e sociais podem causar danos à 
saúde mental, reforçando quadros 
sintomáticos ligados ao estresse, an-
siedade e depressão”, frisou.

Ariane disse ainda que, nessa 
reta final, o importante é revisar 
o conteúdo. “É interessante que o 
candidato nesse tempo foque em 
revisões, nos assuntos que estudou 
ao longo do ano para consolidar esse 
conhecimento”, afirmou.

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO
Além dos fatores psicológicos, 

muitos esquecem que a alimentação 
também pode ser uma aliada nesse 
processo, principalmente, para ga-
rantir o bom desempenho, disposi-
ção e concentração para a rotina de 
estudos e para maratona de ques-
tões, segundo a nutricionista Bruna 
Jéssica.

“A alimentação faz toda a dife-
rença. Nos dias que antecedem as 
provas, evite a chance de qualquer 
mal-estar e prefira comer onde você 
está acostumado, optando por pratos 
leves e saudáveis”, disse.

Bruna alerta para os riscos de 
realizar a prova sem estar devida-
mente alimentado. “Estômago vazio 

Além dos fatores psicológicos, a alimentação também é uma aliada para garantir maior concentração durante o Enem

pode resultar em hipoglicemia (bai-
xa da taxa de glicose no sangue), oca-
sionando sonolência e dificultando a 
concentração, além de dar tontura, 
dor de cabeça, queda na pressão e 
fraqueza”, explicou.

Ela acrescentou ainda que ali-
mentos com muito açúcar podem 
dar sono e reduzir a concentração. 
“A recomendação é que se leve fru-
tas para consumir durante a prova 
como banana ou maçã, um mix de 
castanhas e um chocolate 70% cacau 
de preferência”, disse.

Além disso, Bruna destaca o 
efeito positivo no raciocínio através 
do consumo de água. “Novembro é 
um mês muito quente em todo o pa-
ís. Portanto, leve uma garrafinha de 
água para se hidratar. O consumo de 
água tem um efeito fisiológico positi-
vo sobre o raciocínio e ajuda a aliviar 
a ansiedade”, concluiu. l

Psicóloga Ariane Bittencourt

Nutricionista Bruna Jéssica

Café da manhã: fruta, iogurte com baixo teor de gordura, 
queijo branco, ovo e pão integral.

Lanche (opcional): frutas e castanhas ou algum grão que 
tenha preferência, como a aveia ou os iogurtes com fibras, 
pois colaboram com manutenção da glicemia do aluno e para 
o fornecimento adequado de energia no cérebro.

Almoço e jantar: alimentos integrais (arroz integral), ricos 
em fibras, como saladas, proteínas magras, como o frango, o 
peixe ou carne bovina magra e feijão.

(Lembrando que cada indivíduo tem sua particularidade e 
hábitos)

l Dormir bem

l Controlar a ansiedade

l Praticar exercícios físicos

l Ter uma alimentação leve

l Não ingerir alimentos fora da rotina 
no dia da prova.

l Nunca realizar a prova de 
estômago vazio

l Levar alimentos que darão energia 
durante a prova

l Prefira beber água durante a prova

l Evite alimentos açucarados

SUGESTÃO DE CARDÁPIO PARA O DIA DA PROVA

DICAS DE PREPARAÇÃO
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Governo Bolsonaro terá entre 15 
e 16 ministérios, afirma auxiliar

POLÊMICA

Lúcio Bernardo Jr / Câmara dos Deputados

De acordo com Onyx Lorenzoni, cotado para a Casa Civil, futuro Ministério da 
Economia reunirá as pastas da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio

O deputado federal Onyx Loren-
zoni (DEM-RS), indicado como che-
fe da Casa Civil do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), confirmou nesta 
terça-feira, 30, que o novo gabinete 
terá entre 15 e 16 ministérios. Após 
uma reunião da cúpula de Bolso-
naro na casa do empresário Paulo 
Marinho, Onyx também anunciou 
a fusão dos ministérios do Meio 
Ambiente com o da Agricultura. Já 
o novo Ministério da Economia reu-
nirá as pastas da Fazenda, Planeja-
mento, Indústria e Comércio. 

A questão estava sendo reava-
liada por Bolsonaro durante a cam-
panha. “O presidente não recuou 
em nada. Ele sempre disse que, 
assim como tem experiência em 
alguns Estados, como Mato Gros-
so, Agricultura e Meio Ambiente 
ficarão juntos”, disse Lorenzoni. 
A fusão desses dois ministérios 
já havia, de fato, sido anunciada 
durante a campanha. No entanto, 
Bolsonaro cogitou recuar e manter 
as pastas separadas. Agora preva-
leceu a ideia inicial, como afirmou 
Lorenzoni.

Um dos ministros já anuncia-
dos, o economista Paulo Guedes, 
comentou a proposta de criação de 
um superministério da Economia. 
“No programa, os três já estavam 

juntos”, disse o economista.
Braço direito de Bolsonaro, o 

ex-presidente do PSL, Gustavo 
Bebianno, disse que as conversas 
do núcleo do novo governo não che-
garam às  indicações para estatais. 
Ele disse que houve um significa-
tivo avanço, em torno de 80% dos 
ministérios na reunião desta terça.

“Hoje, já foram decididos alguns 
dos nomes (ministérios). Por uma 
questão estratégica, nós vamos 
divulgar os nomes um pouquinho 
mais para frente”, completou.

Onyx também resaltou que 
este será um governo “de absoluta 
união” e irá trabalhar em sintonia. 
O deputado informou que Bolsona-
ro deve ir na próxima terça-feira a 
Brasília para começar a transição. 
“O presidente já tem uma lista de 
nomes (de ministros) e está fazen-
do a definição final. Acredito que 
nos próximos dias, Bolsonaro deva 
liberar mais alguns nomes. Na se-
gunda-feira, o presidente, depois 
de tomar decisão, vai nos permitir 
divulgar toda a estrutura” declarou 
o deputado federal. l

Deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS)

AGILIDADE

TJRN inicia levantamento sobre casos 
de homicídio pendentes de sentença

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) iniciou 
levantamento para contabilizar o 
número de homicídios pendentes 
de julgamento em todo o Estado. A 
medida decorre após o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, pedir agilidade 
aos judiciários estaduais na realiza-
ção de tribunais do júri de casos de 
violência contra mulheres e menores 
de idade.

A redução dos processos rela-
cionados com mortes violentas é 
uma das metas do novo presidente 
do Supremo. “Quero anunciar que 
a Justiça Estadual privilegiará, 
entre outros, como já destacado, os 
casos de réus presos e, este é muito 
importante, que também virou uma 
epidemia: violência contra mulheres 

e menores de idade”, afirmou Dias 
Toffoli, durante cerimônia no Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), em 
Brasília.

Segundo o TJRN, a contabili-

zação dos casos de homicídio, bem 
como a de ações de violência contra 
mulheres e menores de idade, foi ini-
ciada há dois meses. A expectativa é 
de que o relatório seja publicado ain-
da no início de novembro. As varas 
de justiça instaladas no interior do 
Rio Grande do Norte estão encami-
nhando os dados para a sede do Ju-
diciário, em Natal, que fará a divisão 
dos processos para organização dos 
tribunais de júri.

O Rio Grande do Norte, segun-
do dados do os dados do Atlas da 
Violência, organizado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), é um dos locais mais vio-
lentos do País. A taxa de homicídio 
potiguar é de 53,4 mortes violentas 
por grupo de 100 mil habitantes – a 
terceira maior do Brasil. l

RN é um locais mais violentos do País

SEGUNDOS
EM QUINZE

Secretaria de Mobilidade 
instala novas rotatórias
A Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU) iniciou a instalação de 
rotatórias no trânsito de Natal. 
Foram instaladas oito unidades 
em outubro. Foram implantadas 
rotatórias na Avenida Campos 
Sales nos cruzamentos com as 
ruas Potengi, Trairí e Açu. No bairro 
do Alecrim, foram implantadas 
duas rotatórias na Rua Presidente 
José Bento no cruzamento com 
a Rua Leonel Leite. Já em Nova 
Descoberta, foi executada uma na 
Avenida Xavier da Silveira.

Prefeitura do Natal / Reprodução

MEIO AMBIENTE

Ibama apreende carga 
ilegal de madeira na 
capital potiguar

O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) apreendeu em 
Natal carga ilegal de madeira vinda 
do Pará. A ação ocorreu na tarde da 
última segunda-feira, 29. A equipe 
técnica do Ibama que participou da 
ação de apreensão acredita que a 
madeira possa ter sido extraída de 
uma reserva indígena ou ambiental 
em Uruará, no Pará. A inspeção 
inicial apontou um valor estimado de 
R$ 55 mil para a carga. 

Uma guia florestal falsificada 
foi encontrada com o motorista. 
Rotineiramente, o documento serve 
para atestar a legalidade da madeira 
desde a retirada até o transporte. 

O motorista foi autuado por 
sonegação fiscal e também poderá 
responder por crime ambiental. 
A empresa transportadora para 
a qual ele trabalha também será 
investigada. l

José Aldenir / Agora RN

Sede do Ibama em Natal
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Contrabando de cigarros 
aumenta 43% em três anos  

SÓ NO RN 

José Aldenir / Agora RN

Nos últimos três anos, esse mercado, que era de R$ 76 milhões, saltou para 
R$ 109 milhões, um aumento de 43%, segundo levantamento do Ibope

Puxados pelos cigarros e artigos 
como óculos escuros, entre inúmeros 
outros itens, a entrada de mercado-
rias “piratas” no RN cresceu 18 pon-
tos percentuais entre 2015 a 2017, 
saindo de 52% para 70%.

Em matéria de evasão fiscal, 
nos últimos três anos, esse mercado 
ilegal de cigarros, que era de R$ 76 
milhões no estado, saltou para R$ 
109 milhões, um aumento de 43%, 
segundo levantamento do Ibope.

“Queremos chamar a atenção 
das autoridades locais para a impor-
tância desse contrabando, que drena 
bilhões dos cofres públicos todos os 
anos”, afirma Edson Vismona, pre-
sidente do Etco, uma Organização 
Social de Interesse Público (Oscip), 
criada em 2003 para combater o con-
trabando e a evasão fiscal no País .

Em todo o território nacional, 
segundo explicou, os cigarros produ-
zidos no Paraguai lideram a lista dos 
10 produtos mais contrabandeados 
para o Brasil, com 67,44%, seguidos 
bem atrás pelos eletrônicos, com 
15,42% e produtos de informática 
com 5,04%.

A lista traz ainda, pela ordem, 
artigos de vestuário, perfumes, re-
lógios, brinquedos, óculos, medica-
mentos e bebidas.

“O principal motivador para o 
avanço do contrabando é obviamen-

te as vantagens econômicas, causa-
das principalmente pela disparidade 
tributária em relação ao Paraguai, 
principal fornecedor das mercado-
rias contrabandeadas para o Brasil, 
acrescenta Vismona.

Os resultados apurados pelo Ibo-
pe no Nordeste são semelhantes aos 
apurados nacionalmente. Em 2018, 
o mercado de cigarros contrabande-
ados na região atingiu 59% do total 
contrabandeado para o País. Um 
crescimento de 15% nos últimos três 
anos.

Segundo o levantamento, as 
marcas contrabandeadas mais po-

pulares no Nordeste foram Gift, com 
19% de market share, seguida da 
Eigth, com 10%.

Market Share é o grau de parti-
cipação de uma empresa no mercado 
em termos das vendas de um deter-
minado produto ou a fração do mer-
cado controlada por ela.

Ainda de acordo com Edson 
Vismona, outro efeito negativo do 
crescimento do consumo de cigarros 
contrabandeados é que, este ano, o 
Brasil irá deixar de arrecadar até o 
fim do exercício fiscal uma quantia 
de R$ 11,5 bilhões em impostos - re-
cursos que estão em falta. l

Cigarros paraguaios são vendidos pela metade do preço do produto nacional

Preço da gasolina sofre redução de mais de 6%
nas refinarias, mas valor no posto é incógnita 

QUEDA

José Aldenir / Agora Imagens

A Petrobras anunciou nesta ter-
ça-feira, 30, no Rio de Janeiro, a re-
dução de 6,2% no preço da gasolina.

O litro do combustível passará 
a ser negociado a R$ 1,8623 nas 
refinarias da estatal a partir desta 
quarta-feira, 31, 12 centavos a me-
nos do que o preço atual.

No mês, a gasolina teve uma 
queda de preço acumulada de 
15,96%, já que, em 30 de setembro, 
o litro do combustível era negociado 
a R$ 2,2159, ou seja, 35 centavos a 
mais do que o preço que será aplica-
do a partir de amanhã.

Hoje o óleo diesel já sofreu uma 
redução de preço de 10,07% e pas-

sou a ser vendido a R$ 2,1228 por 
litro. Resta chegar aos postos. l

Próximo passo é essa redução chegar na mesma proporção aos consumidores

OSCILAÇÃO

IBGE aponta queda da 
taxa de desemprego 
para 11,9% em 90 dias

A taxa de desemprego ficou 
em 11,9% no terceiro trimestre 
deste ano. O índice, medido pela 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Contínua (Pna-
d-C), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
é inferior aos 12,4% registrados 
no segundo trimestre deste ano 
e no terceiro trimestre do ano 
passado.

A população desocupada 
ficou em 12,5 milhões, ou seja, 
3,7% a menos do que no segun-
do trimestre deste ano e 3,6% 
a menos do que no terceiro tri-
mestre de 2017.

Já a população ocupada 
somou 92,6 milhões de pessoas, 
um aumento de 1,5% tanto em 
relação ao segundo trimestre 
deste ano quanto em relação ao 
terceiro trimestre de 2017.

A Pnad-C também avaliou 
neste trimestre a taxa de subu-
tilização da força de trabalho, 
que é o percentual de pessoas 
desocupadas, que trabalham 
por menos horas do que pode-
riam ou que estão na força de 
trabalho potencial.

A taxa ficou em 24,4% no 
terceiro trimestre deste ano, 
abaixo do 24,6% do trimestre 
anterior e relativamente está-
vel em relação ao 23,9% do ter-
ceiro trimestre do ano passado.

A população subutilizada 
somou 27,3 milhões de pessoas, 
estável em relação ao trimestre 
anterior, mas 2,1% superior ao 
terceiro trimestre de 2017.

O número de pessoas desa-
lentadas (aquelas que não pro-
curam emprego porque acham 
que não vão conseguir) ficou em 
4,8 milhões, estável em relação 
ao trimestre anterior e 12,6% 
acima do mesmo trimestre de 
2017 (4,2 milhões).

Já a taxa de desalentados 
entre o total da força de traba-
lho foi de 4,3% - estável em rela-
ção ao segundo trimestre deste 
ano (4,4%) e acima dos 3,9% do 
3ºtrimestre do ano passado. l

José Aldenir / Agora imagens

Empregos voltam a aparecer 
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Cooperativas vão receber cursos 
voltados à educação financeira 

EM 2019

José Aldenir / Agora RN

Uma ação conjunta envolvendo a Ocern e o Sescoop vai introduzir uma série 
de ações nas áreas de formação, monitoramento e promoção social no RN 

A Organização das Cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Norte, 
com o apoio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado (Sescoop/RN), levará a 
35 cidades potiguares o Programa 
Município Sustentável. Com um to-
tal de 17 objetivos, entre ações nas 
áreas de educação, meio ambiente, 
combate à pobreza, saúde, comba-
te à seca, entre outras, o programa 
também vai trabalhar a segurança 
nas transições eletrônicas, estimu-
lando o uso das máquinas de cartão, 
evitando o acúmulo de dinheiro nos 
pontos comerciais.

De acordo com Roberto Coelho, 
presidente da Ocern, haverá uma 
projeto-piloto com quatro municípios: 
Assu, Monte Alegre, Serrinha e Porto 
do Mangue. “Vamos trabalhar com 
dezenas de municípios, mas começa-
remos por estes. O objetivo é reestru-
turar e criar cooperativas. Uma das 
tarefas será a difusão das máquinas 
de transição online. É um trabalho 
de educação financeira que contribui 
para a segurança, trazendo mais 
proteção para a empresa, cooperado 
e usuário”, detalhou Roberto Coelho.

A Ocern e o Sescoop realizarão 
– em todo o Estado, no próximo ano 
– cursos, oficinas, palestras para 
dirigentes e cooperados. Todas as 
ações serão divididas em três áreas: 
formação, monitoramento e promoção 

social. Na área de formação, um dos 
projetos é o “Líder Coop”, que atende-
rá 35 jovens com idade entre 18 e 27 
anos numa primeira turma em parce-
ria com a Cooperativa dos Agriculto-
res Familiares de São João do Sabugi, 
que trabalham com mel, queijo e leite.

Em outra área, a Ocern vai pro-
mover cursos para cooperados com 
a finalidade de formar técnicos pa-
ra trabalhar com fontes de energia 
renováveis. Nesta área, inclusive já 
foi publicado edital para credencia-
mento de professores, cujas aulas 
começarão em fevereiro, em Natal. 
Será um curso de 1.220 horas, mas 

haverá diversos cursos de curta di-
reção em áreas distintas, durante o 
ano inteiro.

Na área de monitoramento, a 
parceria entre Ocern e a Sescoop te-
rá como foco a preocupação jurídica 
dos cooperados e cooperativas. Serão 
aplicados uma série de programas 
para que os resultados sejam ainda 
mais satisfatórios que os atuais. 
“Precisamos sempre melhorar a ope-
ração de gestão. Por isso, faremos 
uma série de programas de acompa-
nhamento e um deles serás o Capita-
citatec”, disse Roberto Coelho.

Já na área promoção social a 
Ocern e o Sescoop farão uma série 
de ações voltadas para a educação, 
saúde, lazer, além de palestras e 
oficinas que estimulem a geração de 
renda, com destaque – para o próxi-
mo ano – para a área de material de 
reciclado. Haverá, ainda, uma parte 
de recreação, com jogos entre coope-
rativas, com o objetivo de integrar 
cooperados pelo esporte.

O chamado “Dia C”, dia da coo-
perativa, envolve ações de cidadania 
para as cooperativas e comunidades 
em geral, que é sempre realizado no 1º 
sábado de julho. “A cada ano o Dia In-
ternacional do Cooperativismo se for-
talece, fica mais intenso. É um sinal 
que o cooperativismo está crescendo 
no nosso Estado”, destacou Roberto 
Coelho, presidente da Ocern. l

Roberto Coelho é presidente da Ocern

Número de cooperativas aumenta e traz 
maior diversificação de área a cada ano

José Aldenir / Agora RN

Dados da Ocern – que é a re-
presentação das cooperativas sem 
ligação com qualquer partido políti-
co – mostram que hoje, no Estado, 
existem 115 cooperativas de diver-
sas áreas que compõem um conjunto 
que envolve os setores agropecuário, 
de saúde, transporte, educação, pro-
dução industrial, crédito, habitação, 
trabalho, consumo.

Segundo o gerente técnico do Ses-
coop, Francisco Rubens Lopes, em to-
do o Estado há 52 mil cooperados, que, 
juntos – além de gerar renda – ainda 
empregam dois mil funcionários. “A 
expectativa para o próximo ano é que 
o cooperativismo volte a crescer. Até 

2010 haviam programas federais que 
ajudavam muito, mas nestes últimos 
anos foram ficando escassos. As coo-
perativas agropecuárias de agricultu-
ra familiar estão conseguindo vender 

30% para as prefeituras, além de se 
estabelecerem nas feiras, o que é bom, 
mas precisamos fazer mais”, avalia 
Lopes.

Apesar dos dois últimos anos te-
rem sido muito difíceis para as coope-
rativas de todos os setores, a Ocern e 
o Sesccop conseguiram realizar – na 
área de formação – 70 cursos e pales-
tras; 143 monitoramentos às coope-
rativas; na área de promoção foram 
48 ações de educação, saúde e lazer. 
Para 2019, a expectativa é de que os 
números sejam melhores, porque as 
metas são, segundo Francisco Ru-
bens Lopes, racionais e ambiciosas. 
“Temos know-how”, acrescentou. l

Rubens Lopes gerencia o Sescoop

POSITIVO

Supermercados têm 
aumento nas vendas de 
0,47% em setembro

As vendas em supermercados 
apresentaram alta real de 0,47% 
em setembro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, de 
acordo com o Índice Nacional de 
Vendas da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). Na 
comparação com agosto, as vendas 
caíram 0,05% em termos reais.

No acumulado de janeiro a 
setembro, o crescimento real foi 
de 1,92% na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

A Abras considerou que 
o resultado está abaixo das 
expectativas da entidade, que 
projeta crescimento de 2,53% para 
as vendas reais no acumulado de 
2018.

“Nos últimos meses, o 
consumidor se manteve receoso 
com o cenário econômico e político 
do País, a nossa perspectiva é 
que isso melhore gradativamente 
passadas as eleições”, comentou 
João Sanzovo Neto, presidente da 
Abras. l

José Aldenir / Agora imagens

Consumo eleva-se aos poucos 

SEGUNDOS
EM QUINZE

País tem 109 demissões 
por acordo após reforma
Desde que a reforma trabalhista 
formalizou as demissões por 
acordo, em novembro do ano 
passado, 109.508 desligamentos 
por esse modelo já foram realizados 
no país, segundo o Ministério do 
Trabalho.

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil



11ZAPPINGQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br31.10.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 14 de novembro de 2018, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 030/2018 para registro de preço, objetivando a Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a alimentação escolar. do Município de Campo Redondo/RN. O 
Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, 
Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Campo Redondo/RN, em 30 de outubro de 2018.
José Jailson Pereira
Pregoeiro Municipal
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“O homem escreve 
os defeitos no 

bronze e as 
virtudes na água”

(Beethoven)

>> Modelo de peso. A 
gordinha que roubou a cena 
na passarela da 46ª edição 
da badalada São Paulo 
Fashion Week (tinha gente 
de Natal por lá). Se chama 
Raphaella Tratske, tem 
23 anos, 1,74 metro e 95 
quilos. A modelo catarinense 
desfilou apresentando a nova 
coleção de moda praia “pluz 
size” da grife Água de Coco. 
Raphaella foi descoberta 
no Facebook, passou pelo 
programa Mais Você, da 
Globo, e foi clicada pelo 
craque J. R Duran.

Por Rodrigo Hammer no 
Galo Informa

Neto de italianos, nascido em 
uma família humilde, Ronald Go-
lias estreou nos palcos aos oito anos 
de idade, como artista amador, 
na Escola Dante Alighieri em São 
Carlos. Golias não gostava de ser 
chamado de são-carlense, ele se in-
titulava carlopolitano, que também 
é gentílico latino de quem nasce em 
São Carlos.

Mudou-se para São Paulo em 
1940. Trabalhando como alfaiate e 
funileiro, começou a praticar nata-
ção no Clube Regatas Tietê, onde 
posteriormente entraria para o 
grupo Acqua Loucos, um dos pre-
cursores em espetáculos aquáticos 
no Brasil. Por sugestão de Golias, as 
apresentações passaram a ter uma 
parte com diálogos; suas perfor-
mances com a trupe acabaram por 
levá-lo a participar do programa Ca-
louros em Cena, da Rádio Cultura. 

Nos anos 1950, com o fim dos 
programas produzidos pela emisso-
ra, Golias passou a integrar a equi-
pe de artistas da Rádio Nacional. 
Foi então que conheceu Manuel de 
Nóbrega, que em 1957 o convidou a 
participar do humorístico A Praça 
da Alegria, que estreara naquele 
mesmo ano pela TV Paulista.

Golias despontou para a fama a 
partir de seu trabalho na Praça. In-
terpretando o inquieto Pacífico (do 
bordão “Ô Cride, fala pra mãe...”), 
ele acabou tornando-se uma das es-

trelas da ainda incipiente televisão 
brasileira. Com o sucesso na TV, ele 
foi convencido por Herbert Richers 
a entrar para o cinema. Golias dedi-
cou-se a maior parte de sua carreira 
para a televisão. 

Trouxe consigo das telas o per-
sonagem Carlos Bronco Dinossau-
ro, que acabaria tornando-se um 
dos destaques da Família Trapo, 
programa exibido pela TV Record 
entre 1967 e 1971. Contracenando 
com Jô Soares, Ricardo Corte-Real, 
Cidinha Campos, Renata Fronzi e 
Otelo Zeloni, Golias consagrou-se 
definitivamente como um dos mais 
célebres humoristas do Brasil. 

Após o término da Família Tra-
po em 1971, Golias protagonizou 
ainda na Record o seriado Bronco 
Total entre 1972 e 1973. Nesta 
série, contracenou com Carlos Al-
berto de Nóbrega. Em 1979, Golias 
protagonizou na Globo o seriado 
Superbronco. Criado por Boni, o 
programa foi considerado um fra-
casso, durando apenas 29 episódios. 
Nosanos 80 foi para a Bandeirantes, 
onde estrelou o humorístico Bronco.

Em junho de 1990, passou a 
integrar o elenco fixo da Praça é 
Nossa, no SBT, onde permaneceu 
até 2005 interpretando personagens 
como O Profeta, Bronco, Pacífico e 
Professor Bartolomeu. Nesse meio 
tempo, foi protagonista na mesma 
emissora dos humorísticos Esco-
linha do Golias (com Nair Bello) e 
Meu Cunhado (com Moacyr Fran-
co).

>> Muda Brasil. Grande 
parte da chamada grande 
mídia preferiu ignorar um dos 
momentos mais relevantes no 
primeiro pronunciamento do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
minutos após a vitória: “O povo 
brasileiro já sabia para onde o 
Brasil estava caminhando; agora 
já pode dizer para onde quer que 
o país vá”.

>> O gás de Haddad. Nenhum 
instituto de pesquisa do mercado 
local conseguiu sequer se 
aproximar do resultado final da 
eleição no domingo. O que talvez 
tenha estabelecido os 15 pontos 
de maioria de Fátima Bezerra 
e a disparada de Fernando 
Haddad pode ter sido a proposta 
do gás a R$ 49 na reta final.

>> Eleição e mercado. 
O empresário e arquiteto 
Francisco Ramos, conhecido 
no mercado da construção civil 
como Chiquinho da Constel, é 
o entrevistado de hoje cedo no 
programa Bom Dia Cidade, na 
94 FM. Vai falar da expectativa 
do setor com a mudança política 
provocada pela eleição do 
presidente Bolsonaro.

>> Lá vem 2020. Não deu 
tempo os vitoriosos encerrarem 
as comemorações, e já se ouve 
conversas e articulações visando 
a disputa municipal vindoura. 
Quem serão os nomes para 
enfrentar o prefeito Álvaro 
Dias, um candidato natural à 
reeleição, posto que a legislação 
permite a candidatura no 
exercício?

>> Pela esquerda. Já existe 
um movimento natural nas 
fileiras do PT defendendo a 
deputada Natália Bonavides, 
a campeã de votos do partido 
na chapa proporcional. Mas no 
âmbito da cúpula do partido, há 
quem especule trabalhar o nome 
do médico Alexandre Mota, 
que se destacou na disputa ao 
Senado.

Senhores na água. O potiguar 
Paulo de Tarso Teixeira, diretor 
do Instituto Consult, embarcou 
para Belo Horizonte para 
disputar a quarta etapa do 
Campeonato Brasileiro Master de 
Natação, no Clube Jaraguá. Ele 
tem a liderança do ranking 2017, 
que será atualizado ao final da 
disputa 2018.

Ô Cride... Fala pra mãe!

Agora a Daniela Mercury vai ter 
que aparecer pelo talento. 

(Rica Perrone)

O choro é livre,
o Lula não.

(O Corvo, no Twitter)

Eu vivi para ver a esquerda com 
medo da arma do voto.

(Douglas N. Antunes)

PICARDIA NAS REDES



13SOCIALQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br31.10.2018

Natal/RN, 30 de outubro de 2018.

Objeto: Aquisição de conjunto motobomba submersíveis e quadro de comando para dar 
continuidade à obra da EE-02DS e EE-0203ES, conforme Termo de Referência e Ordem de 
Licitação nº 4442/2018–GCE.

Aviso
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que realizará em 13 de novembro de 2018, às 10h00 horas (horário 
brasileiro de verão), licitação para o objeto acima especificado. O Edital com as especificações e 
seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no site www.caern.rn.gov.br, na aba 
“transparência”, no link licitações no Portal RN COMPRAS e no www.comprasnet.gov.br, ou na Av. 
Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na Assessoria de Licitações e Contratos a partir 
do dia 01 de novembro de 2018, no horário das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00 horas, até às 
10h00 horas (horário brasileiro de verão) do dia 13 de novembro de 2018. Informações pelo 
telefone nº. (84) 3232-4178 ou cpl@caern.com.br.

Crizóstimo Félix de Lima Souza
Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0143/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Objeto: Manutenção de subestações aéreas e abrigadas de 13,8 KV das Estações Elevatórias de 
água do Jiqui, Dunas, Lagoa Nova I e Lagoa Nova II, em Natal/RN.

A v i s o

Foi considerada vencedora da licitação a empresa GOUVEIA ENGENHARIA LTDA – EPP. Prazo 
recursal na forma da Lei.

PL Nº 0060/2018 –TOMADA DE PREÇOS

Natal/RN, 30 de outubro de 2018
À 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 as empresas 
ALPHATRONIC VENDAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA e ECOMAT ENGENHARIA LTDA, e por 
classificar as demais empresas de acordo com o quadro abaixo:

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR R$ 
1º Lugar GOUVEIA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 64.971,00 
2º Lugar MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 75.370,00 

 

AVISO - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/18

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RN - SIN 

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, com sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público, que realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do 
tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para CONCLUSÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA E.E. JUDITH BEZERRA DE MELO, EM NATAL/RN, a qual se regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriores. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 22 
de novembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Licitações, no endereço acima. O Edital e 
anexos poderão ser examinados no endereço acima, das 8:30 às 12:00 horas de segunda a sexta 
feira. Já a sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 
(vinte reais), no Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da 
SIN Arrecadação.

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA COMISSÃO / SIN

Natal/RN, 29 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 022/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

São Miguel do Gostoso/RN, 30 de outubro de 2018

Pregoeiro Oficial

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 
022/2018 e comunica que a sessão de abertura será às 09:30 horas do dia 21 de novembro de 
2018, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. Maiores 
informações pelo fone 0**84-3263-4181.

ANTONIO MARCOS CATARINA

 

 

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DA PECUARIA E DA PESCA-
SAPE/RN.
RECLAMADO: SINALARTE COMÉRCIO SERVIÇOS E PAPELARIA LTDA – ME, CNPJ Nº 
08.621.352/0001-76, VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016-RP/SEARH, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017, NO ITEM: 78.

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
 

PROCESSO Nº 262.126/2017-1

EDITAL DE INTIMAÇÃO – (Art. 275, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/ 2015)

 

O Sr. Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos/SEARH, no uso de suas 
atribuições, na forma da Lei. FAZ SABER, por retorno de correspondência com Aviso de 
recebimento (A.R.) sem a ciência do representante legal da SINALARTE COMÉRCIO SERVIÇOS E 
PAPELARIA LTDA – ME, foi enviado mensageiro da SEARH, ao endereço: Rua Desembargador 
Régulo Tinoco, 1350, Barro Vermelho, Natal/RN, CEP: 59.022-080, constando na documentação de 
habilitação do Pregão Presencial 008/2016-RP/SEARH, sem êxito, local abandonado. Fica os 
titulares, sócios ou representante legal da empresa SINALARTE, INTIMADOS, a comparecer a 
Secretaria de Estado da administração e dos Recursos Humanos, bloco nº 08, BR, 101, KM 0, 
si tuada no Centro Administrat ivo do Governo Estadual,  Setor de Compras 
Governamentais/Comissão de Registro de Preços, no horário de 08:00 as 18:00 (oito as dezoito) 
horas, para tomar conhecimento do teor do Processo em epígrafe, e no prazo de 10 (dez), dias úteis 
a contar a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado e jornal de ampla circulação, 
apresentar o contraditório e ampla defesa as acusações que são  imposta no Processo nº 
262.126/2017-1. Advertência: Não sendo contestadas as acusações, presumir-se-ão aceitas, 
como verdadeiras, os fatos articulados pelo interessado.

Natal/RN, 29 de outubro de 2018.
Marcos Antônio Medeiros
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“Uma novela em que eu possa 
me divertir”. É com essa frase que 
Aguinaldo Silva resume sua ideia 
ao escrever O Sétimo Guardião, 
trama que estreia na Globo no pró-
ximo dia 12. Na trama, o autor traz 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Hoje, mudanças inesperadas podem agitar sua 
rotina. Redobre a cautela ao lidar com dinheiro, seja 
o seu ou o dos outros. Pode pintar uma briga com o 
par. A possessividade irá atrapalhar a paquera.

As finanças pedem um pouco mais de atenção, 
já que há risco de gastar mais do que pode. 
Nas amizades, cuidado com discussão. Valorize 
o que você e a sua cara-metade têm em comum.

Mercúrio favorece as mudanças e você pode 
mexer na decoração da casa. O dia também é 
propício para resolver pendências familiares. 
Mantenha os parentes longe da sua vida amorosa.

Você não vai poupar esforços para conseguir 
o que deseja. Só não vale cobrar demais do 
próprio desempenho. Boas novidades ligadas à 
dinheiro. No romance, não cobre tanto o par.

Há sinal de boas novas no trabalho, desde que 
procure agir com cautela. Redobre a atenção com 
informações importantes. Se pintar problemas na 
vida a dois, converse com quem ama.

Podem surgir alguns desafios no serviço, mas se 
evitar as distrações, tudo vai se ajeitar. Mercúrio 
favorece a comunicação. Invista no diálogo se 
quiser manter a paz com quem ama.

Vai se sair melhor cuidando de tarefas junto com 
os colegas. É hora de se concentrar na profissão 
e mostrar seu lado mais ambicioso. Não perca a 
chance de sair e se divertir com quem ama.

A vida profissional pode trazer desafios e talvez você 
tenha que redobrar a dedicação para dar conta das 
tarefas diárias. Pode surgir briga com amigo(a). No 
romance, evite se irritar com bobagens.

Será preciso ceder em algumas coisas se quiser 
manter a harmonia no trabalho e na vida familiar. 
Pode fazer sucesso na conquista. Seu jeito 
encantador vai deixar o par mais interessado.

 Seu lado mais sociável ganha destaque e pode fazer 
novas amizades. No trabalho, se precisa resolver 
assuntos pendentes, encare logo as tarefas. Não 
deixe a tensão atrapalhar a vida amorosa.

O desejo de se isolar um pouco e refletir sobre 
alguns assuntos tende a crescer. Não é o melhor 
momento para gastar com bobagens. Se vive um 
caso escondido, redobre a atenção.

Talvez seja preciso cuidar de assuntos práticos 
primeiro -- evite se distrair durante o serviço. Na 
saúde, fuja de exageros. Interesse por alguém 
que mora longe pode balançar seu coração.

Remy agride Beto. Karola defende Beto, e Remy foge. Valentim rompe com Karola. Remy volta para a casa 
de Dulce. Beto revela à família que Remy está vivo. Cleidinha ajuda Agenor a conseguir um atestado médico 
falso para impressionar Nice. Maura e Ionan se mudam para a casa de Selma.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris tem um novo sonho. Alain revela sobre seu encontro com André e Cris se irrita. Lenita discute com Marcelo. Alain 
repreende Priscila, que fica furiosa. Isabel tira satisfações com Alain, se insinua para ele e Josi flagra os dois. Com a 
ajuda da guardiã, Cris faz mais uma viagem no tempo e conhece Gustavo Bruno.

ESPELHO DA VIDA

Marocas, Miss Celine, Cesária e Menelau viajam para o Rio de Janeiro. Zelda percebe que Betina 
precisa de ajuda e convoca Helen. Betina aceita ser internada. Dom Sabino e Gabiru se hospedam na 
pensão de Coronela, que também recebe Igor e Zelda.

O TEMPO NÃO PARA

Nova novela das 21h da Globo 
resgatará realismo fantástico

O SÉTIMO GUARDIÃO
Fabiano Battaglin / Gshow

Ator Eduardo Moscovis e gato León

Autor da trama, Aguinaldo 
Silva diz que objetivo é 
“radicalizar”, tirando o
peso da teledramaturgia

de volta à telinha o realismo fan-
tástico, tendo um gato preto - León 
- como grande estrela da história. 
Além dele, uma fonte da juventude 
norteia a história.

“Eu resolvi radicalizar, porque 
as pessoas não querem ligar o Jor-
nal Nacional à novela. Resolvi tra-
zer de volta o humor para tirar o pe-
so da teledramaturgia. A realidade 
já está difícil há algum tempo. O JN 
cumpre a função de tratar a realida-
de difícil e a novela tem que cumprir 
o papel de relaxar”, enfatizou. l
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BANCO 1

ZTR
RESTOSEC

RECREATIVA
SAMDVIL
EAPAESD

PROLELEÃO
VARREIO

MAGROVDA
NGRAPEL
ACABARPI

ITAMARSRA
UERTIOS

BRINCARV
TARTARUGAS

LISOAEIEM

(?) verde,
prato à
base de
couve

(?)
mortais:

o cadáver

Erasmo
Carlos,
cantor

brasileiro

Ampara o 
excepcio-
nal (sigla)

Santos
Dumont,
aviador

brasileiro

Quinto
signo do
Zodíaco
(Astrol.)

Sela para
cavalga-

dura

Além do
mais;
além
disso

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Romper
(relação
amorosa)

(?) entre
nós: em
segredo

(?) Franco,
político

brasileiro

Divertir-
se (a

criança)

Arco-(?):
surge
após a
chuva

Sílaba de
"gibão"

Preposi-
ção que
indica

ausência

As três
primeiras

vogais

Ed Motta,
cantor de
"Manuel"

(MPB)

(?) Pagodinho,
sambista

Ambiente para o
turismo ecológico

Melodia simples
e monótona 

Serventia do alho
ou da cebola

Filhos

A
atividade
oferecida
na colônia
de férias

Animal
lento (pl.)

Sem
asperezas

Senhora
(abrev.)

Verdadeiro,
em inglês

Irmãos 
da mãe
Cultiva 

(a terra) 

Técnica de
montanhismo
Transporte
marítimo

(?) metal: 
o dinheiro
Aumentar
(o som) 

Piauí
(sigla)
7ª nota
musical

Concede;
doa

Sucede 
ao "O"

Perito
(p. ext.)

Dilatação;
aumento

Direito assegurado
a candidatos em

concursos
Consoantes de "sótão"

5, em
romanos
Opõe-se 
a "gordo"

4/apae — true. 5/prole — toada. 6/arreio. 10/recreativa.
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Conmebol suspende técnico 
do Boca Juniors da semifinal

LIBERTADORES

Reprodução / Boca Jr.

Guillermo Barros Schelotto não 
estará no banco de reservas do Bo-
ca Juniors na partida de volta da 
semifinal da Libertadores, contra 
o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 
21h45, no Allianz Parque. O técni-
co foi suspenso pela Conmebol por 
uma partida devido ao atraso da 
equipe para entrar em campo após 
o intervalo no jogo de ida, vencido 
pela equipe argentina por 2 a 0. O 
treinador e o clube também foram 
multados.

Schelotto foi citado nos artigos 
95, 106 e no inciso C do artigo 173 
do regulamento da Libertadores, 
que tratam do protocolo de entrada 

em campo nas partidas do torneio. 
O último destes artigos estabelece 
que, caso um time desrespeite o ho-
rário ou as indicações do delegado da 
partida uma vez, recebe uma adver-
tência; caso o problema ocorra nova-
mente, o técnico é responsabilizado e 
suspenso por uma partida, além de 
pagar uma multa de US$ 1500 (cer-
ca de R$ 5,4 mil), como aconteceu 
com o treinador do time argentino.

O Boca também foi multado em 
US$ 23 mil (algo em torno de R$ 
83,6 mil) pela reincidência no atraso. 
As quantias são debitadas do que 
a Conmebol pagaria ao clube como 
premiação pela partida. l

Guillermo Barros Schelotto não participa do confronto contra o Palmeiras

Atleta potiguar vence Campeonato 
Sul-americano de Ginástica Rítmica

TALENTO

Heider Miranda / Reprodução

Natalense Maria 
Eduarda venceu a 
disputa individual de 
competição ocorrida na 
Colômbia

A ginasta potiguar Maria Edu-
arda Moraes, de apenas 13 anos, 
venceu a competição individual do 
Campeonato Sul-americano de Gi-
nástica Rítmica. A atleta também 
ajudou a equipe brasileira no evento 
por equipes.

O torneio envolveu atletas na ca-
tegoria de 13 a 14 anos, entre os dias 
22 e 29 de outubro, na Colômbia. A 
potiguar também conseguiu as me-
dalhas de prata nos aparelhos bola, 
maças e fita. 

A ginasta representa a Associa-

ção de Ginástica de Natal (Aginat). 
Além de Maria Eduarda, mais co-
nhecida como Dudinha Moraes, a 
equipe nacional também contou com 
a participação da treinadora poti-
guar Gilmara Lira.

As duas levaram o nome do Rio 
Grande do Norte para o lugar mais 
alto do pódio. Foi a primeira vez que 
as duas integraram a seleção brasi-
leira nesta categoria.

Apesar do bom resultado, a gi-

nasta potiguar segue em ritmo de 
competição. Ela vai participar do 
Campeonato Brasileiro da categoria 
juvenil, que segue até o dia 3 de no-
vembro, em Salvador (BA).

Em seguida, Dudinha e Gilmara 
irão defender as cores do Rio Gran-
de do Norte nos Jogos Escolares da 
Juventude, entre os dias 12 e 15 de 
novembro, que serão realizados em 
Natal.

Em 2014, a atleta foi campeã 
do regional Nordeste na categoria 
pré-infantil em João Pessoa, na 
Paraíba. Em 2016, Maria Eduarda 
trouxe mais títulos para casa. Foi 
campeã no estadual infantil, depois 
conquistou a medalha de bronze no 
Campeonato Brasileiro na categoria 
infantil em Manaus. Ela também foi 
campeã brasileira na categoria in-
fantil nos aparelhos arco e bola, em 
Vitória, no Espírito Santo. l

Ginasta Maria Eduarda Moraes e a técnica Gilmara Lira colecionam triunfos


