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Executivo Ricardo Saud revelou ao 
Ministério Público que propinas a 
políticos do MDB foram pagas por meio 
de notas frias do Ibope.

Aldemir Freire analisou as últimas 
quatro pesquisas de intenção de votos 
divulgada para o Governo do Estado. 
Petista chega a aparecer com 39%.

Natália Bonavides, candidata a 
deputada federal, disse que Xerife - 
um dos nomes mais importantes do 
combate ao crime - era um bandido.

Equipamento faz parte de um conjunto 
de obras executadas pelo órgão na 
rodovia BR-101 - trecho entre as 
cidades de Natal e Parnamirim.

SUSPEITA 09

SERÁ? 07

“NÃO VOTEM” 05

CALOR 09

Instituto que infl ou 
números de Carlos
e Zenaide foi citado
em delação da JBS

Economista avalia 
que Fátima está a 20 
mil votos de garantir 
eleição no 1° turno

Delegada faz campanha 
contra vereadora do PT 
que chamou Maurílio 
Pinto de “criminoso”

Passagem inferior da 
Maria Lacerda vai ser 
liberada para tráfego
no sábado, afi rma DNIT

Operários fazem últimos ajustes antes de via ser liberada para trânsito no sábado

Robinson subiu tom das críticas contra ex-prefeito de Natal Candidato do PDT afi rma que tem história política limpa

OUTRO LADO 08

Castim rebate 
críticas e diz
que Prefeitura 
ajuizou dívidas
Procurador-geral do Município 
afi rmou que gestão de Carlos 
Eduardo ingressou com mais 
de 100 ações para cobrar R$ 90 
milhões de empresas.
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“Robinson mente e está 
desesperado”, diz Alves
Candidato do PDT ao Governo, Carlos Alves afi rma que governador “blefa” como 
se política fosse “jogo de baralho”, ao expor “mentiras” no programa eleitoral.

José Aldenir / Agora RN



Demorou, mas pegou

Parece que só agora, faltando menos de duas semanas para o 
primeiro turno, é que a campanha eleitoral esquentou no Rio 
Grande do Norte. Até então fria, a eleição ganhou contornos 

diferentes após a consolidação dos números das pesquisas e o 
surgimento de elementos novos. Terceiro colocado nas intenções 
de voto, o governador Robinson Faria, candidato à reeleição pelo 
PSD, foi o que mais ateou fogo na disputa, ao subir o tom contra os 
adversários. Primeiro, disse que Fátima Bezerra (PT) transformaria 
o RN, se eleita, em uma Venezuela; depois, associou Carlos Eduardo 
Alves (PDT) ao primo Henrique Alves, acusado de corrupção, e 
lembrou investigações que pesam sobre o ex-prefeito. 

>> À espera. O ex-prefeito Carlos 
Eduardo pode se tornar, a qualquer 
momento, réu na Justiça por ter 
antecipado na Prefeitura – em 2015 
e 2016 – a cobrança de impostos 
que deveriam ter sido recolhidos 
apenas nos anos seguintes. Em 
fevereiro, o Tribunal de Justiça 
decidiu rejeitar ação proposta 
pelo Ministério Público, mas a 
Procuradoria-Geral de Justiça 
recorreu da decisão. Como Carlos 
Eduardo perdeu o foro privilegiado – 
por ter renunciado ao cargo em abril 
–, caberá agora à primeira instância 
julgar os embargos e acatar ou não a 
denúncia.

>> Desceu. O Tribunal de Justiça já 
remeteu os autos do processo para a 
primeira instância. A partir de agora, 
a ação fi cará a cargo do juiz Francisco 
de Assis Brasil Queiroz e Silva, da 
11ª Vara Criminal de Natal. Ele é 
quem vai determinar se o ex-prefeito 
se torna réu ou não. Não há prazo 
para o magistrado se manifestar.

>> Interpretação. O deputado 
estadual Fernando Mineiro, 
candidato a federal pelo PT, 
acredita que o que alçou Fernando 
Haddad (PT) ao segundo lugar nas 
pesquisas para a Presidência foi o 
clamor popular, e não a indicação 
do ex-presidente Lula. “Se o Lula 
transferisse votos, eu e Fátima 
Bezerra já teríamos sido prefeito de 
Natal”, disse, em uma plenária na 
última terça-feira, 25.
>> Briga interna. Por falar em PT, 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Geraldo Alckmin é 
o Sérgio Cabral que 

não está preso”
Guilherme Boulos, candidato do 

PSOL à Presidência, durante debate 
promovido por SBT, Folha de S. 

Paulo e UOL nesta quarta-feira, 26

>> Sucessão presidencial. 
Pesquisa realizada pelo Ibope 
para a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), divulgada 
nesta quarta-feira, 26, mostra 
que Jair Bolsonaro (PSL, 
foto) estagnou no patamar de 
27% das intenções de voto. 
Ainda assim, ele continua 
na liderança pela corrida 
presidencial. O candidato do 
PT, Fernando Haddad oscilou 
um ponto e chegou a 21%. 
Ciro Gomes (PDT) continua 
em terceiro lugar, com 12%, 
e é seguido por Geraldo 
Alckmin (PSDB), que obteve 
8%, e Marina Silva (Rede), 
teve 6%.

segue a disputa dentro do partido 
pela liderança na coligação formada 
para deputado federal. Os principais 
concorrentes são Mineiro e a 
vereadora Natália Bonavides. Entre 
os petistas, há um consenso de que a 
chapa só tem condições de eleger um 
parlamentar. Qual dos dois?

>> Prioridades. O capitão 
Styvenson Valentim, candidato a 
senador pela Rede Sustentabilidade, 
tem priorizado o interior do Estado 
na reta fi nal da campanha. Acredita 
já ser sufi cientemente conhecido na 
Grande Natal, daí a importância de 
percorrer regiões como o Oeste e o 
Seridó.

>> Arrogância. Quem teve 
contato com Styvenson durante 
essa campanha, ou antes dela – nas 
negociações para formar coligação –, 
se diz preocupado com um eventual 
mandato do capitão da PM e sua 
postura no Congresso Nacional. 
Argumentam o Parlamento é lugar 
de diálogo e decisões democráticas. 
Styvenson, por sua vez, é considerado 
de difícil trato, arrogante, orgulhoso 
e quer sempre que sua opinião 
prevaleça. Teria ele habilidade e 
traquejo para sobreviver no Senado?

>> Apoio mútuo. A Procuradoria 
Eleitoral no Rio Grande do Norte 
fi rmou um termo de cooperação 
com a Polícia Rodoviária Federal. 
O objetivo é reforçar a segurança 
nas estradas, monitorando possíveis 
casos de “ilícitos eleitorais”,

José Aldenir / Agora RN
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GUSTAVO 
NEGREIROS

O Brasil de quem produz 
está reprimido e apavorado. A 
possibilidade real de o PT voltar 
a governar fez nascer uma legião 
de radicais, pessoas que apoiam 
principalmente Bolsonaro. 

É gente cansada de corrupção, 
impunidade, mentira, violência, bolsas 
e assistencialismo, marcas registrada 
do PT que governou o País.

Ontem fi z um comentário um 
pouco crítico a Bolsonaro na 96 FM. 
Fiquei impressionado. Fui tachado de 
petista, esquerdista, tudo porque tive 
a “ousadia” de comentar aspectos 
que acho contrário ao capitão. 

Me assusta essa questão de 
“Mito”. O que ele fez para ser Mito? 
Acho apenas que Bolsonaro hoje 
representa o antipetismo, o que de 
fato já é uma bandeira. Mas temos 
que ser críticos também com ele, 
longe de ser um Deus. 

A idolatria a qualquer político 
pode levar ao destempero e a 
deturpação da realidade e fatos. É só 
olhar o PT com Lula. O ex-presidente 
mesmo tendo cometido crimes, é 
endeusado por correligionários que 
são incapazes de admitir qualquer 
falha no comportamento ético. 

O radicalismo de um lado pode 
ser igual do outro lado, isso é tudo 
que não precisamos. O voto para 
acabar a dinastia petista é muito 
válido, mas com senso crítico. 

O político tem apenas uma 
procuração para administrar por nós, 
caso faça um bom mandato que 
seja reeleito novamente. Longe de 
ser transformado em uma entidade 
divina.

Não me agrada essa paixão 
exacerbada e radical por Bolsonaro. 
Parece muito com o PT, precisamos 
de um presidente que saiba 
administrar e tenha liderança, uma 
pessoa capaz de unifi car o país. 
Longe de alguém que possa “pender” 
só para um lado. 

A cultura petista de se fazer 
política tem enfraquecido a nação, o 
problema é quando o antagonismo 
começa a se utilizar do mesmo 
fundamentalismo ridículo para 
combater as práticas do partido.  
Ainda vamos pagar muito caro pelo 
que se instalou no Brasil.

Não tenho esperança de dias 
melhores, a gente não atingiu o fundo 
do poço em 2016. Tudo ainda pode 
piorar bastante.

Os dois polos 
da discórdia 

GUSTAVO 
NEGREIROS
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RESPOSTA

O candidato a governador pela 
coligação 100% RN, Carlos Eduardo 
Alves (PDT), usou sua conta pessoal 
no Twitter para rebater o que classi-
fi cou como “novas mentiras” do atual 
governador Robinson Faria (PSD) 
em sua propaganda. Segundo Carlos 
Eduardo, Robinson está “desespe-
rado e age tal como um jogador que 
blefa em uma “busca insana pelo im-
possível, como se a eleição fosse um 
jogo de cartas de baralho”.

Em suas publicações nas redes 
sociais, Carlos Eduardo informou 
que vai processar Robinson pelo con-
teúdo exibido em suas propagandas 
eleitorais. “Em nome da verdade e 
em defesa de minha honra afronta-
da de forma desesperada e covarde, 

informo que acionei judicialmente o 
atual governador e sua campanha 
em função de mentiras veiculadas 
por ele nos últimos dias contra mim 
em sua propaganda, que buscam 
atingir, com ódio incontrolável, uma 
história limpa de 32 anos de vida pú-
blica”, escreveu Alves.

O ex-prefeito de Natal se irri-
tou com as suspeitas realçadas por 
Robinson de que ele teria integrado 
esquema de propina com empresas 
do setor de transporte para subir o 
preço das passagens de ônibus. O 
caso é investigado atualmente pelo 
Ministério Público Estadual.

“O atual governador mente e 
se desespera ao tentar envolver até 
mesmo o Ministério Público na teia 

de suas calúnias, ao pôr em dúvi-
da a lisura de nossas gestões como 
prefeito de Natal na área de trans-
porte público. Rebato a leviandade 
afi rmando que o Ministério Público 
abriu investigação gerada por carta 
anônima, mentirosa, apócrifa e que 
vai mostrar o inevitável: que nunca 
me envolvi em nada que desabonas-
se ou pusesse em dúvida conduta ili-
bada e atestada pelo povo de Natal. 
O Ministério Público não faz qual-
quer juízo de valor a meu respeito, 
conforme irresponsavelmente insi-
nua a publicidade do atual governa-
dor”, disse o pedetista.

Carlos Eduardo, em seguida, 
responde sobre os reajustes tarifá-
rios do transporte público, colocando 
a responsabilidade no atual prefeito 
de Natal, Álvaro Dias (MDB), ne-
gando que sua gestão jamais tenha 
ido contra as empresas de trans-
porte. “O atual governador volta a 
mentir ao veicular cálculo de tarifa 
incluindo um reajuste acontecido em 

maio deste ano, quando nem prefeito 
de Natal eu era mais. Mente de no-
vo quando tenta enganar a opinião 
pública divulgando que nunca houve 
ações da Prefeitura, nas minhas ges-
tões, contra empresas de transporte, 
um delírio que pode ser facilmente 
desmentido em qualquer contato 
com o Tribunal de Justiça”.

Por fi m, o candidato do PDT ga-
rante que atua de forma independen-
te do MDB e de seus parentes fi liados 
ao partido, como o senador Garibaldi 
Alves. Carlos Eduardo compara Ro-
binson a um “jogador de baralhos” 
que “blefa” em suas propagandas. 
“Em minhas campanhas de prefeito 
(em duas de minhas eleições para ser 
preciso), enfrentei o PMDB, partido 
liderado por familiares meus, sem 
jamais ter sido deles preposto ou ins-
trumento; o atual governador mostra 
não ter limites, tal um jogador que 
blefa em busca insana pelo impossí-
vel, como se a eleição fosse um jogo de 
cartas de baralho”, concluiu.

Carlos Alves diz que “Robinson blefa 
como se fosse jogador de baralho”
Candidato ao Governo do Rio Grande do Norte pelo PDT afirma que atual governador tem mentido
em suas propagandas eleitorais quando lhe faz acusações. “Mentiram buscam atingir história limpa”

José Aldenir / Agora RN

Ex-prefeito usou Twitter para replicar ilações feitas por governador na TV

“O atual governador mente e se desespera ao tentar 
envolver até mesmo o Ministério Público na teia de suas 
calúnias, ao pôr em dúvida a lisura de nossas gestões”
Carlos Eduardo Alves
Ex-prefeito de Natal e candidato a governador pelo PDT
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Delegada afi rma que candidata do PT é 
contra trabalho da polícia: “Não votem”

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Crítica da secretária remete a uma fala de Natália Bonavides, que chamou Maurílio Pinto, o “Xerife”,
ex-delegado da Civil falecido em maio deste ano, de “um dos grandes criminosos do nosso Estado”

A delegada Sheila Freitas, secre-
tária estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social, iniciou uma campa-
nha nas redes sociais contra a can-
didatura de Natália Bonavides (PT) 
à Câmara Federal. Nos posts que 
publica, Sheila divulga fotos da ve-
readora com a legenda “Não votem 
em que é contrário ao trabalho da 
Polícia”, acompanhadas da hashtag 
“Somos Todos Maurílio Pinto”.

A crítica da secretária remete a 
uma fala da vereadora petista, que 
chamou Maurílio Pinto, ex-delegado 
da Polícia Civil falecido em maio des-
te ano, de “criminoso”, em sessão na 
Câmara de Natal, enquanto o vere-
ador Cícero Martins (PSL) fazia um 
pronunciamento sobre a atuação das 
polícias no combate ao crime no RN.

“Chega a ser irônico alguém 
falar que é contra bandido e grupo 
paramilitar, e ao mesmo tempo fa-
lar bem de Maurílio Pinto, um dos 

grandes criminosos do nosso Estado, 
e inclusive responsável, exatamente, 
por grupos paramilitares”, afi rmou a 
vereadora à época.

Sheila Freitas, por sua vez, 
considera que Maurílio foi um dos 
maiores representantes da categoria 
policial do Rio Grande do Norte. “O 
delegado Maurílio Pinto de Medei-
ros [ao morrer] deixou um legado de 
trabalho, compromisso, competên-
cia, lealdade e dedicação para todos 
nós. Foi um verdadeiro líder. Tenho 
muito respeito e admiração por sua 
trajetória como policial e por tudo 
o que representa para a segurança 
pública e para o povo do Rio Grande 
do Norte”, disse a secretária quando 
Maurílio morreu.

Maurílio Pinto, conhecido por 
“Xerife”, dedicou 47 anos ininterrup-
tos à Polícia Civil. Ele morreu no dia 
19 de maio deste ano, aos 76 anos de 
idade, por complicações do diabetes. 

Natália Bonavides, vereadora do PT Delegada e secretária Sheila Freitas
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Entidades estudantis ligam reajuste
de tarifa a suposta propina para Carlos

SUSPEITA

Canindé SoaresJosé Aldenir / Agora RN

Ex-prefeito, hoje candidato a governador pelo PDT, teria acertado recebimento de vantagem indevida 
para avalizar reajuste de quase 9% nas passagens de ônibus. Reajuste está em vigor desde maio

Representantes do Diretório 
Central dos Estudantes da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (DCE-UFRN) e da União 
Estadual dos Estudantes (UEE) 
associam o aumento das passagens 
em Natal, em maio, a uma suposta 
propina recebida por Carlos Eduar-
do Alves (PDT), na época em que era 
prefeito, para ajudar a fi nanciar sua 
campanha ao Governo do RN.

Alves é investigado pelo Minis-
tério Público por supostamente ter 
aceitado suborno do presidente do 
Sindicato das Empresas de Trans-
portes Urbanos (Seturn), Agnelo 
Cândido, para aumentar a tarifa do 
transporte público natalense em tro-
ca de recursos fi nanceiros para sua 
candidatura em 2018.

As entidades afi rmaram que 
o inquérito aberto pelo Ministério 
Público contra o candidato pedetista 
“não é nenhuma surpresa”.

“Carlos Eduardo deixou para 
que seu vice, Álvaro Dias, realizas-
se o aumento para não prejudicar a 
imagem. Então, não nos surpreende 

o suposto pagamento [de propina] e 
a interferência nas eleições ao Go-
verno do RN”, declarou Paulo Jales, 
presidente do DCE.

De acordo com o estudante, que, 
junto ao diretório, integra o Conse-
lho Municipal de Transporte e Mobi-
lidade Urbana, há suspeitas sobre a 

legitimidade da reunião que aprovou 
o aumento da tarifa. “O aumento 
mais uma vez foi efetuado sem de-
monstrar os lucros das empresas, só 
o custo do serviço”, ele conta.

Yara Costa, presidente da UE-
E-RN, concorda que as decisões to-
madas na reunião que aprovaram o 

aumento da tarifa sejam suspeitas 
e que podem estar relacionadas à 
candidatura do ex-prefeito de Natal.

“Também não fi camos surpresos 
com as acusações. Como Carlos Edu-
ardo queria se candidatar ao Governo 
do Estado, não aprovou o aumento 
da tarifa inicialmente, deixou para 
o vice. Mas o Seturn, que tem uma 
posição muito incisiva dentro do Con-
selho, antes mesmo da aprovação, 
já estava com o relatório e com os 
motivos para o aumento do valor da 
passagem prontos”, diz Yara.

Os estudantes também comen-
taram a dívida de R$ 74 milhões que 
a Prefeitura do Natal teria deixado 
de cobrar das empresas que operam 
o sistema de transporte público 
municipal. “Uma das alegações das 
empresas para o alto custo do serviço 
são os impostos elevados e falta de 
subsídio. No entanto, a Prefeitura 
sempre perdoa essas dívidas milio-
nárias. Lesando a população duas 
vezes: com uma tarifa abusiva e dei-
xando de se arrecadar recursos aos 
cofres públicos”, conclui Paulo. 

Carlos Alves é investigado pelo MPRN Agnelo Cândido, presidente do Seturn

TRANSPORTE PÚBLICO

Após denúncia do Agora RN, Secretaria de Mobilidade 
divulga termo que prevê construção de 50 paradas

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana de Natal (STTU), administra-
da pela secretária Elequicina San-
tos, divulgou nesta quarta-feira, 26, 
o termo de compromisso fi rmado em 
maio deste ano com o Sindicato das 
Empresas de Transportes Urbanos 
(Seturn) que expõe os detalhes do 
acordo que aprovava o reajuste das 
tarifas de transporte público de Na-
tal para R$ 3,65.

Em troca do aumento das passa-
gens, o Seturn deveria cumprir dois 
pontos especifi cados no documento. 

Um deles é a instalação de 50 
novos abrigos de passageiros em até 
quatro meses (isto é, o prazo se es-
gota agora em setembro), com placa 
indicativa de linhas contendo braile 
e acessibilidade no passeio do tipo 
convencional nas paradas de ônibus 

nos endereços indicados pela STTU.
O outro compromisso era a recu-

peração total das antigas estações de 
transferência, totalizando sete, con-
templando pintura, estrutura, piso, 

iluminação, acessibilidade, placas 
indicativas de linhas contendo braile 
e qualquer recuperação que se faça 
necessário, no prazo de 150 dias e 
manutenção durante um ano.

O documento, contudo, não espe-
cifi ca detalhes do acordo. O custo da 
construção dos abrigos, por exemplo, 
não é esclarecido pelo termo fi rmado 
entre a STTU e o Seturn. Tampouco 
é dito se o custo dos abrigos estaria 
inserido na composição tarifária e, 
caso estivesse, de que maneira.

O assunto, que vinha sendo 
tratado em segredo, foi exposto pela 
reportagem do Agora RN na última 
segunda-feira, 26. O Seturn alegou 
não saber qual empresa está respon-
sável pela construção das novas pa-
radas de ônibus que serão instaladas 
na capital potiguar.

No início do mês de setembro, o 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte abriu um inquérito para apu-
rar irregularidades na concessão do 
aumento da tarifa. 

Documento estava sob sigilo até esta quarta-feira, 26, quando a pasta revelou



Com base nos resultados das úl-
timas quatro pesquisas de intenção 
de voto registradas para o Governo 
do Rio Grande do Norte, o econo-
mista Aldemir Freire avalia que 
a candidata Fátima Bezerra (PT) 
“pode estar a apenas 20 mil votos de 
distância da linha que separa o pri-
meiro do segundo turno”.

E acrescenta: “Pode ter 27 mil 
votos a mais que o necessário ou ter 
apenas 20 mil votos a menos, consi-
derando os cerca de 2,37 milhões de 

eleitores do RN”.
Ele se baseia no fato de que “to-

das as quatro pesquisas apresentam 
a candidata do PT em primeiro lu-
gar, com praticamente o dobro de in-

tenções de votos do segundo colocado 
e três vezes os votos do terceiro”.

Outro cenário usado pelo econo-
mista nessa projeção está na regula-
ridade em que os candidatos ocupam 

a segunda e a terceira posições nas 
quatro pesquisas. Carlos Eduardo 
Alves está na vice-liderança em to-
das elas; e o atual governador Robin-
son Faria,  em terceiro.

Mas o economista reconhece que 
“os institutos divergem de forma ra-
zoavelmente acentuada” quanto ao 
percentual de intenção de voto. Ele 
explica que as maiores divergências 
são encontradas especialmente en-
tre dois institutos: o Ibope e o Seta.

“Comparando os resultados dos 
dois podemos ver que Fátima Bezer-
ra varia de 30% a 39%; Carlos Edu-
ardo Alves teria entre 16% e 25% e 
Robinson Faria pode ter de 10% a 
13%. Essa amplitude de variação, 
sobretudo nos casos de Fátima e 
Carlos Eduardo, estão para muito 
além das respectivas margens de 
erro amostrais de cada pesquisa”, 
analisa. 
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Para economista, Fátima está a 20 mil 
votos de vencer ainda no primeiro turno

ANÁLISE

José Aldenir / Agora RN

Aldemir Freire se 
baseia no fato de 
que “todas as quatro 
pesquisas apresentam 
a candidata do PT
em primeiro lugar”

Candidata do PT aparece com até 39% das intenções de voto nas sondagens

Fernando Bezerra defende 
políticas de desenvolvimento

NO SERIDÓ

José Aldenir / Agora RN

O advogado Fernando Bezerra, 
candidato a deputado estadual pelo 
Solidariedade, defende ações de de-
senvolvimento sustentável e de ca-
pacitação profi ssional para a região 
do Seridó do Rio Grande do Norte.

Segundo ele - um dos represen-
tantes do movimento “Renova BR” 
no Rio Grande do Norte, que tem 
o propósito de acelerar novas lide-
ranças políticas em todo o País - os 
municípios do Seridó têm potencia-
lidades que merecem ser exploradas. 
“O segmento das facções têxteis 
modifi cou a estrutura das cidades. É 
preciso que políticas que fomentam 
o desenvolvimento econômico destes 
locais”, disse ele, em entrevista para 
rádio 95 FM.

Segundo ele, as autarquias 
públicas responsáveis pela gestão 
agropecuária no Estado, como o Ins-
tituto de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Emater), necessitam 
de maior investimento. “Precisamos 
de pautas que incentivem a ciência, 
tecnologia e inovação”, justifi ca.

Além disso, em razão dos últi-
mos da estiagem que assola os muni-
cípios potiguares desde 2011, o poder 
público deve aumentar a oferta de 

recursos em estudos sobre a questão 
hídrica. “Precisamos pensar em me-
didas para o aproveitamento e reuso 
da água”, defende.

Cogitado para a disputa da pre-
feitura de Caicó daqui a dois anos, 
Fernando Bezerra desconversa so-
bre o assunto. “Participo de um pro-
jeto nacional chamado de ‘Renova 
Brasil’. Entre as normas do projeto, 
está a obrigação de cumprir todo 
o mandato. Por isso, caso eleito, eu 
vou cumprir todo o meu mandato”, 
fi naliza. 

Para ele, Emater tem de ser fortalecida

/arthurdutrarn

www.arthurdutra7700.com.br

9 8167-7700desenvolvimento
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2O O18

Proposta 1
Para evitar que o motociclista corra
risco de acidente ao ultrapassar...

Proposta: ser permitido à motocicleta
trafegar na faixa semi-exclusiva dos

ônibus ao ultrapassar outros veículos.

Para evitar que os motociclistas quem 
apertados entre os carros no sinal...

Para evitar que os motociclistas quem Para evitar que os motociclistas quem 
Proposta 2

Proposta: implantar faixas de retenção em
todos os sinais e com profundidade de

4,5m, permitindo à moto manobrar e estar
à frente dos carros quando o sinal abrir.

VOTE  EM  QUEM VALE!

DEP. ESTADUAL

VOTE EM QUEM VALE!

DEP. ESTADUAL
EsamElali

Propostas já protocoladas na STTU.

Meu compromisso com os motoboys e

mototaxistas: Lutar para aprovar lei que

isenta impostos na compra da moto nova.

MOBI L IDADE
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O deputado da
Controlada por Jaime e Zenaide, 
Coophab fez casas com defeito

SONHO VIROU PESADELO

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Problemas hidráulicos, elétricos, entupimentos, falhas na pintura, materiais 
de construção de baixa qualidade são características das obras executadas

Controlada pelo ex-prefeito de 
São Gonçalo do Amarante Jaime 
Calado e sua esposa, a candidata do 
PHS ao Senado Zenaide Maia, a Co-
operativa Habitacional dos Servido-
res e Trabalhadores Sindicalizados 
do Rio Grande do Norte (Coophab) 
já construiu imóveis em diversos 
bairros de Natal e Parnamirim. No 
entanto, as obras entregues no resi-
dencial Parque das Nações, bairro 
em Parnamirim onde cada rua tem 
um nome de um país, não apenas 
deixaram a desejar, como ainda vem 
causando transtornos aos proprietá-
rios dos imóveis.

Relato de moradores dão conta 
que as casas foram construídas de 
forma leviana e sem os cuidados 
necessários. Pedreiros contratados 
para reformar ou refazer os imóveis 
da Coophab não conseguem enten-
der como esta cooperativa foi capaz 
de construir os imóveis, por exemplo, 
abaixo do nível da rua. “Ainda bem 
que não chove tanto por aqui, porque 
as casas seriam inundadas”, disse 
um pedreiro trabalhando em uma 
obra no bairro.

Realizar o sonho da casa própria 
foi o objetivo de dezenas de famílias 
quando investiram nos imóveis da 

Coophab. O problema é que inú-
meros defeitos vieram nas casas. 
A aposentada Leide Menezes, por 
exemplo, destaca que o reboco das 
paredes foi tão mal feito que, quando 
caía, qualquer chuvinha a parede 
fi cava encharcada de água. “Tive-
mos problemas em algumas paredes 
porque os canos estavam quebrados 
e a água vazava. Fomos obrigados a 
quebrar paredes e reconstruí-las. Foi 
muita despesa extra”, disse.

Infi ltrações nas paredes, telhas 
quebradas, caixas d´água com vaza-
mento, tubulação para passagem do 
fi o da antena entupido de pedras e 
pinturas defeituosas são apenas al-
guns dos problemas enfrentados pe-
los moradores do bairro Parque das 
Nações. A Coophab, afi rmam os mo-
radores, jamais deu assistência. No 
caso da aposentada Leide Menezes, 
a Coophab foi acionada, disse que ia 
resolver e nada foi feito. 

Ex-prefeito Jaime Calado e esposa... ... a candidata Zenaide Maia (PHS)

ESCLARECIMENTO

Procurador nega que ex-prefeito
tenha deixado de cobrar dívidas

Humberto Sales

O procurador-geral do Município 
de Natal, Carlos Castim, afi rmou 
nesta quarta-feira, 26, que a gestão 
do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT) cobrou, por meio de 140 ações 
na Justiça, dívidas das empresas 
de transporte em um montante que 
totaliza quase R$ 90 milhões em va-
lores patrimoniais.

“O Município de Natal tem, rigo-
rosa e regularmente, ajuizado ações 
de cobrança relativas a todos os cré-
ditos tributários e não tributários 
inscritos em Dívida Ativa por parte 
de sua Secretaria Municipal de Tri-
butação”, afi rmou Castim em nota.

“Quanto às empresas de ônibus 
que atuam no Sistema de Transpor-

te Coletivo no perímetro Urbano da 
cidade, o Município de Natal possui 
atualmente, como autor, cerca de 
140 ações de cobrança contra tais 
pessoas jurídicas, que seguem sua 

tramitação regular nas primeira e 
segunda instâncias do Poder Judici-
ário Norte-rio-grandense, além dos 
Tribunais Superiores em Brasília 
– DF, perfazendo um montante de 
aproximadamente R$ 90.000.000,00 
em valores patrimoniais devidos pe-
las respectivas empresas”.

Carlos Castim ainda esclareceu 
que “em mais dez outros processos, 
esta municipalidade tem litigado 
com algumas dessas empresas de 
transporte, na condição de réu”.

A nota acontece um dia depois de 
o governador Robinson Faria (PSD) 
acusar o ex-prefeito de abrir mão da 
cobrança de R$ 140 milhões em dívi-
das das empresas de ônibus. 

Procurador-geral, Carlos Castim



Ex-diretor de Relações Institu-
cionais da J&F, Ricardo Saud reve-
lou ao Ministério Público Federal, 
em delação premiada de maio de 
2017, que sua empresa pagou ao 
Ibope - instituto que realiza pes-
quisas eleitorais - diversas notas 
fi scais “frias” como forma de dis-
simular pagamento de propina a 
políticos do MDB. Na colaboração, 
Saud disse que o instituto nunca 
prestou serviços diretamente à 
J&F, controladora da JBS.

Na última sexta-feira, 21, o 

Ibope divulgou nova pesquisa com 
intenções de voto para o Governo 
do Rio Grande do Norte, destacan-
do que o candidato Carlos Eduardo 
Alves (PDT) havia subido de 15% 
para 25% na preferência do elei-
torado potiguar. O levantamento 
anterior havia sido realizado em 
16 de agosto. Em apenas quatro 
semanas, o pedetista cresceu 66%, 
de acordo com o instituto.

A candidata ao Senado Zenai-
de Maia (PHS) foi outro nome que 
obteve forte evolução. O capitão 
Styvenson Valentim (Rede) liderou 
a última pesquisa, com 27%. No 
levantamento anterior do Ibope, 
também realizado em 16 de agosto, 
Styvenson havia sido escolhido por 
23% dos entrevistados. Zenaide, 
por outro lado, tinha 12% em agos-
to. Hoje, a deputada federal pelo 
PHS teria 25% – um salto de mais 

de 100% nas intenções de voto em 
apenas quatro semanas.

Já nas últimas pesquisas do 
Instituto Certus, divulgadas no 
último domingo, 23, Zenaide Maia 
aparece com apenas 9,68% da 
preferência do eleitor potiguar (é 
a quarta colocada no ranking de 
candidatos). O Instituto Opine, que 
fez levantamento de candidatos ao 
Senado por encomenda da Band, 
na última quinta-feira, 20, divul-
gou que Zenaide é – assim como 
na pesquisa da Certus – a quarta 
colocada, desta vez somando 16,6% 
das intenções de voto.

O Instituto Opine aponta ainda 
que, para a disputa ao Governo do 
RN, Carlos Eduardo tem 18,3% 
da preferência popular, enquanto 
que o Instituto Certus indica que o 
pedetista tem 21,2% das intenções 
- números mais modestos do que 

aqueles do Ibope.

PROPINA
De acordo com a delação de 

Ricardo Saud, um dos benefi cia-
dos pelo esquema foi o ex-ministro 
Henrique Eduardo Alves (MDB) 
- primo de Carlos Eduardo, prin-
cipal benefi ciado no levantamento 
divulgado na semana passada. 
Henrique teria recebido, via Ibope 
e outros contratos, R$ 2 milhões 
para sua campanha ao Governo do 
Estado em 2014. O dinheiro seria 
pagamento da JBS por vantagens 
para a empresa viabilizadas por 
Henrique.

“[O Ibope] Fazia pesquisa pra 
eles [políticos do MDB] e pagava 
[era pago] com essa propina. O Ibo-
pe recebia propina. Nunca fez um 
serviço para nós”, relatou Ricardo 
Saud. 
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Instituto que alavancou Carlos Alves e 
Zenaide teria recebido propina da JBS

IBOPE

José Aldenir / Agora RN

Dinheiro teria como 
destino políticos do 
MDB, como Henrique 
Alves, primo de Carlos 
Alves, candidato do PDT

Professor, candidato a governador pelo PSOL, criticou adversário do PDT

Carlos Alberto: “O outro 
Carlos é das oligarquias”

CRÍTICA

O professor Carlos Alberto, can-
didato a governador pelo PSOL, par-
ticipou do lançamento do livro “Fa-
mília e Política no RN: Alves, Maia e 
o Suporte do Senado”, do mestre em 
Ciência Política Robson Carvalho.

Na ocasião, o professor repudiou 
a continuidade de gestões baseadas 
em “oligarquias” no Rio Grande do 
Norte, especifi camente a dos Alves 
e Maia. Representantes dessas fa-
mílias tentam a eleição em todos os 
cargos do Estado. “São políticos de 

carreira, que tratam a política como 
um negócio porque precisam dela 
para sobreviver. Não pensam no po-
vo”, declarou o professor.

Um dos representes da oligar-
quia dos Alves [Carlos Eduardo] 
concorre ao Governo com o professor. 
“Existem dois Carlos nessa eleição. 
O Carlos das oligarquias, dos con-
tratos suspeitos e dos escândalos de 
corrupção. E o Carlos do combate aos 
privilégios, da gestão transparente e 
da educação”, ressaltou. 



A entrega da passagem inferior 
e do viaduto da Avenida Maria La-
cerda, na BR-101, está programada 
para acontecer na manhã do próxi-
mo sábado, 29. De acordo com Willy 
Saldanha Filho, superintendente do 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura e Transportes (DNIT), após 
a liberação da passagem, a previsão 
é de que a obra completa seja entre-
gue no mês de novembro, mas o ór-
gão trabalha para que essa data seja 
antecipada.

O viaduto faz parte de um con-

junto de obras que tem como objetivo 
resolver o problema de fl uxo da BR-
101 na Grande Natal e transformar 
a via em uma rodovia federal mais 
atrativa para os motoristas. A últi-

ma entrega realizada pelo DNIT foi 
o viaduto de acesso à avenida Abel 
Cabral, que aconteceu em junho des-
te ano. Inicialmente, a entrega da 
passagem da Maria Lacerda estava 

prevista para o mês de julho, mas, 
em decorrência das chuvas, a libera-
ção do trecho foi adiada duas vezes.

O pacote de obras na BR-101 in-
clui cinco viadutos, duas passagens 
inferiores, dois túneis de drenagem, 
46 abrigos de ônibus, um prolonga-
mento de túnel, 21 Km de vias mar-
ginais e cinco passarelas. Até agora, 
já foram entregues uma passagem 
inferior, quatro viadutos, uma pas-
sarela e um túnel de drenagem.

De acordo com o DNIT, após 
a conclusão das obras, o trânsito 
ganhará fl uidez, e a estimativa é 
de que a velocidade média seja de 
80 Km/h na pista principal. Já as 
marginais terão em média 60 Km/h.  
Ainda segundo o órgão, a capacidade 
do tráfego deve aumentar de 12 mil 
veículos por faixa para 20 mil veícu-
los diariamente. As obras têm causa-
do sérios transtornos no trânsito.  

10 CIDADES QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 27.09.2018

Passagem inferior da Maria Lacerda 
deve ser liberado no sábado, diz DNIT

TRÂNSITO

José Aldenir / Agora RN

Órgão reconhece atraso 
no conjunto de obras 
na rodovia federal,
mas espera entregar 
tudo em até 60 dias

Operários fazem últimos retoques na obra, que faz parte de pacote na BR-101

Entrega de mamografi as na 
Januário Cicco está atrasada 

 MATERNIDADE

José Aldenir / Agora RN

As mulheres que fi zeram exames 
radiológicos para avaliação das ma-
mas no último mês na Maternidade 
Escola Januário Cicco estão enfren-
tando difi culdades para receber o 
resultado dos testes. Com a troca do 
fornecedor das películas utilizadas 
para a impressão dos documentos, a 
emissão dos resultados precisou ser 
paralisada.

Márcia Jeanne Spínola, profes-
sora de espanhol, fez o exame no 
início de agosto. A previsão era que 
a entrega acontecesse no dia 31 do 
mesmo mês. Entretanto, no dia 
marcado, os resultados não estavam 
prontos. “Disseram que não tinha 
película para imprimir e me deram o 
telefone para eu fi car ligando. Desde 
então, eu ligo de duas a três vezes 
por semana e a resposta é sempre 
a mesma: não está pronto e não há 
previsão para a entrega”, conta.

A mamografi a é um tipo de exa-
me capaz de detectar o câncer de ma-
ma ainda no estágio inicial. Quando 
existem registros na família, em 
parentes de primeiro grau, como é o 
caso de Márcia Jeanne, os riscos de 
desenvolver a doença são maiores 
e essa espera pode ser angustiante. 

“Faço esse exame anualmente para 
ver se está tudo bem, pois minha 
irmã teve câncer de mama. Essa de-
mora é muito ruim, porque preciso 
do resultado para voltar ao médico”, 
ela desabafa.

Por meio de nota, a Maternidade 
Januário Cicco informou que os re-
sultados de exames mais urgentes 
estão sendo priorizados e entregues 
em CDs ou em uma película com 
formato maior. Ainda segundo a 
maternidade, a previsão é de que o 
serviço seja normalizado até o fi nal 
da semana. 

Maternidade terá serviço regularizado



11ZAPPINGQUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br27.09.2018

Santo Antônio/RN, em 26 de setembro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro Oficial

A prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN. Através de seu Pregoeiro Oficial torna público que realizará 
a licitação acima epigrafada conforme: DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/10/2018 as 09:00 
horas. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/10/2018 – 09:30 HORAS – OBJETO: 
Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para contratação de empresa especializada 
no serviço de transporte escolar, destinado aos estudantes universitários que estudam na cidade de 
Nova Cruz/RN, Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas na sala da Comissão, 
localizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, Rua Padre Cerveira - 505 - Centro - Santo 
Antônio/RN, ou pelo telefone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br; de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 13:00 hs.

Gisele Bündchen afi rma 
que já pensou em se matar

CRISE

Instagram / Reprodução

Modelo revelou que, durante o auge de seu 
sucesso, passou por um período perigoso

Gisele Bündchen é considera-
da uma das principais modelos do 
mundo, mas, durante o auge de seu 
sucesso, ela passou por um período 
extremamente perigoso. 

A top resolveu abrir seu coração 
em uma entrevista para a revista 
americana People e confessou que 
teve difi culdades em assimilar as 
mudanças em sua vida. Ela disse 
que, após passar por um voo turbu-
lento, desenvolveu ataques de pâni-
co e criou um trauma com lugares 
pequenos e fechados. “Sentia que 
não tinha autorização de me sentir 
mal. Mas me senti sem forças. Seu 
mundo se torna menor e menor...e 
você não consegue respirar. É o pior 
sentimento que já tive”, revelou.

Além das crises, Gisele contou 
que a pressão desses sentimentos 
negativos foi tão grande que ela che-

gou a considerar suicídio. “Se eu pu-
lar do meu telhado, vai acabar e eu 
nunca mais terei que me preocupar 
com esse sentimento do meu mundo 
se fechando”, revelou o pensamento.

Após procurar ajuda médica, 
Bündchen recebeu medicação para 
os distúrbios e um aconselhamento 
para abrir mão de alguns hábitos 
nocivos à sua saúde. 

“Pior sentimento que tive”, revelou
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“A política divide 
os seres humanos 

em duas classes: 
instrumentos e 

inimigos” 

(Nietzsche)

>> Aves de Rapina. O 
nome em negrito não se 
refere aos aloprados do 
PT, mas a um grupo de 
super-heroínas da DC 
Comics criado em 1996 pela 
dupla Dixon Chuck e Gary 
Frank e que vai ganhar 
um fi lme com os principais 
personagens Arlequina, 
Batgirl, Canário Negro, 
Caçadora, Lady Falcão 
Negro, Renee Montoya 
e Oráculo. A direção e 
roteiro do fi lme estão a 
cargo de duas mulheres, 
respectivamente Cathy Yan 
e Christina Hodson.

Pugilismo verbal no Rio

O deputado estadual e can-
didato ao Senado pelo PSL 
carioca, Flávio Bolsonaro, 

partiu para o ataque mais duro ao 
seu oponente na disputa eleitoral, 
o senador Lindberg  Farias, do PT, 
que tenta a reeleição e está em 
terceiro lugar nas pesquisas, atrás 
do próprio Flávio e do ex-prefeito 
César Maia. 

“Te desafi o a fazer um exame 
toxicológico para ver quem está 
limpo para disputar uma vaga 
ao senado”, reagiu o deputado ao 
responder a uma postagem de Lin-
dbergh no Twitter. Não é de hoje 
que candidatos da esquerda são 
convidados e desafi ados a se abrir 
sobre o consumo de drogas ilícitas.

O petista, por sua vez, provocou 
o adversário afi rmando que a cam-
panha que faz ao Senado “só cresce 
e estamos  empatados tecnicamen-
te com o fi lho de Bolsonaro”, para 
em seguida atacar: “Machismo, 
racismo, homofobia, intolerância, 
mais perda de direitos do trabalha-
dor não podem chegar ao Senado.”

A pendenga na cena política ca-
rioca envolvendo os dois candidatos 
é apenas uma página do livro da 
batalha entre o PT e o capitão que 
lidera as pesquisas no plano nacio-
nal. Por mais que a esquerda não 
aceite, o fato é que Jair Bolsonaro 
provoca hoje nas ruas do país o que 
Lula fez há alguns anos.

Após ser esfaqueado em Juiz 
de Fora, o candidato do PSL está 
há mais de duas semanas inter-
nado no Hospital Albert Einstein 
e viu sua campanha tomar propor-
ções históricas, com multidões em 
todas as regiões assumindo a caça 
do voto, de forma espontânea, sem 
dinheiro de fundo partidário ou 
doações.

Sociólogos e analistas políti-
cos estão fundindo a cuca para 
encontrar uma explicação sobre 
o fenômeno em que Bolsonaro se 
transformou. O cara só tem 8 se-
gundos no horário de TV e rádio, 
mas mesmo assim se mantém 
preferido dos eleitores há meses, e 
tendo contra ele a crítica diária da 
grande imprensa.

Em São Paulo, seu fi lho Fábio 
está entre os cinco mais votados 
para deputado federal, derrotando 
nomes importantes e tradicionais 
do espectro partidário. No Rio, o 
outro fi lho, Flávio, está prestes a 
encerrar a carreira de Lindbergh 
Faria no Senado, numa perda con-
siderável para a bancada histriôni-
ca do PT.

No pugilismo verbal da cam-
panha no Rio, Fábio ameaça pro-
cessar o petista na Justiça: “Você 
terá  que provar que eu sou racista, 
homofóbico, etc, não vou deixar 
passar mais esse seu crime ileso. 
Seu delírio é livre, Lula não!” dis-
se com ironia o fi lho de Bolsonaro. 
Lindbergh, ainda não tocou no as-
sunto do exame toxicológico. Aliás, 
quem na esquerda tem coragem de 
assumir a vida pregressa?. Até um 
fi no baseado do passado assusta os 
radicais do presente.

>> E segue líder. Mais duas 
pesquisas publicadas ontem, 
pelos institutos Paraná e Ibope. 
No primeiro, Bolsonaro tem 11 
pontos sobre Haddad, 31,2% x 
20,2%, enquanto no segundo 
ambos caíram 1 ponto, sendo 
agora 27% x 21%. O candidato 
do PSL vence em 4 regiões e 14 
estados, inclusive SP, RJ e MG.

>> Crime eleitoral. O 
noticiário nacional tem 
destacado os casos de apreensão 
de propaganda irregular de 
candidatos de vários partidos. 
No RN, santinhos e panfl etos de 
alguns candidatos do PT trazem 
a foto de Lula como candidato 
a presidente. O caso mais 
recorrente é nos impressos de 
Natália Bonavides.

>> Os federais. Não há 
uma precisão científi ca 
nas pesquisas que aferem 
o voto para deputado, mas 
pelo apanhado das últimas 
amostras em três institutos, os 
prováveis campeões de votos 
para deputado federal são José 
Agripino (DEM), Fábio Faria 
(PSD), Benes Leocádio (PTC) e 
Walter Alves (MDB).

>> Mansão do tempo. 
Estudantes do conceituado 
MIT, responsáveis pelo evento 
Festa do Viajante do Tempo que 
reúne anualmente centenas de 
estudantes, defendem a tese 
de que a misteriosa mansão 
abandonada em Nova York foi 
uma espécie de morada e estação 
de viajantes entre os anos 1930 
e 1970.

>> Embalos de ontem. Hoje 
no jornal Bom Dia Cidade, 
na 94 FM, eu e Jener Tinoco 
conversaremos com o jornalista e 
escritor Heraldo Palmeira sobre 
seu último livro e a festa que 
ele comandará no bar Bombar, 
amanhã, resgatando os embalos 
da saudosa Apple Discothéque, 
onde ele foi o primeiro DJ.

>> Dinheiro FC. O português 
Jorge Mendes, dono da empresa 
de negócios esportivos Gestifute, 
é o executivo que mais fatura 
no universo do futebol, segundo 
uma lista publicada esta semana 
pela revista Forbes. Agente de 
Cristiano Ronaldo e outros, ele 
só é superado por Scott Boras, do 
beisebol.

De tanto caçar fake news, 
a Folha de S. Paulo passou a 

produzir fake news.

(Anderson Luiz Menezes)

Um tsunami de deslikes afundou 
os likes nos perfi s das falsas 

empoderadas.

(Suyanne Moraes)

O gol de Hazard contra o 
Liverpool é outra prova da 

diferença atual entre belgas e 
brasileiros.

(Jaelson Ferreira Filho)

PICARDIA NAS REDES
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Divulgação

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br
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...do portal UOL 
Notícias: “Brasil perde 6 
universidades no ranking 
das mil mais prestigiadas do 
mundo”;

...do El País Brasil: “‘Só sei 
que no Bolsonaro não voto’: 
a indecisão das mulheres 
da periferia que rejeitam o 
candidato. Eleitoras mais 
pobres são responsáveis 
pelo pior desempenho de 
Bolsonaro. Neste setor, ele 
só alcança 14% das intenções 
de voto, diante de 28% na 
média da população”;

...do portal G1: “Blog da 
Andréia Sadi: Tucanos 
em MG e SP ameaçam 
antecipar voto no 1º turno 
em Bolsonaro e irritam 
Alckmin”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Sem mais... Em entrevista nesta 
quarta-feira a 98 FM, o governador 
e candidato à reeleição Robinson 
Faria admitiu pela primeira vez 
que “comunga com as ideias do 
candidato Bolsonaro”, ao ser 
questionado porque ainda não tinha 
declarado o seu voto para presidente. 
O argumento de Robinson para 
concordar com o candidato do PSL: 
“Não é porque ele está na frente nas 
pesquisas. É porque ele é a favor da 
família, ele é contra esses excessos 
aí...”.
Ora, desde quando alguém que prega 
a violência contra homossexuais, 
contra as mulheres, que ridiculariza 
negros e outras raças é a favor da 
família? É justamente o contrário. 
As ideias de Bolsonaro são, na 
verdade, contra a família! Porque 
homossexuais, negros, mulheres e 
demais minorias fazem parte de uma 
família, todos eles têm família!
O referido presidenciável não é 
‘contra’ excessos, ele é ‘a favor’ de 
excessos! É ele que elogia a ditadura 
e se diz fã de torturadores (com 
direito a livro de cabeceira). Quer 
excesso maior? 
Era melhor ter dito que vota nele 
porque lidera nas pesquisas...

>> Em tempo. É sempre bom 
lembrar que pode não ser muito 
‘jogo’ para um candidato ao Governo 
do RN declarar voto em Bolsonaro, 
já que ele é disparado o candidato 
a presidente mais rejeitado pelos 
eleitores aqui no Estado. 
Se juntar a rejeição dele com a do 
governador Robinson Faria... Bom 
resultado não pode dar.

>> Foco nas fi nanças. O 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira de Souza (PSDB), recebeu 
membros do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) para tratar da 
sabatina do novo procurador-geral 
do Ministério Público de Contas, 
Thiago Martins Guterres, que 
assume a presidência do Colégio 
de Procuradores Gerais de 
Contas para o biênio 2019/2020. 
Ele substitui o atual procurador 
Ricart César Coelho, que também 
participou da reunião.
“Essa é uma responsabilidade 
de todos que compõem o controle 
externo no momento em que o país 
e o Rio Grande do Norte passam 
por difi culdades em relação às 
fi nanças públicas”, disse Thiago 
Martins.

>> Falando nisso... A Assembleia 
Legislativa discute nesta quinta-
feira, 27, às 14h, a regulamentação 
da profi ssão de guia de turismo 
no Rio Grande do Norte. A 
audiência pública, de autoria 
da deputada Larissa Rosado 
(PSDB), propõe debate mais 
aprofundado sobre a necessidade 
de formalizar a atividade, uma das 
mais representativas da cadeia 
produtiva do turismo estadual.

>> Direito e Arte. O Juiz 
Federal Ivan Lira de Carvalho foi 
palestrante no seminário “Direito 
Justiça e Arte – Interconexões 
Recíprocas”, promovido pelo 
Conselho da Justiça Federal, 
em Brasília. Ele palestrou sobre 
“Direito e Cinema”, ao lado do 
cineasta Marcio Del Picchia.
Durante a palestra, o Juiz 
Federal afi rmou que “a interface 
entre o Direito e o Cinema 
ocorre principalmente no campo 
do aperfeiçoamento contínuo 
dos trabalhadores jurídicos 
- magistrados, servidores, 
advogados, MP etc - que através 
da interdisciplinaridade entre os 
dois segmentos atingem da forma 
mais próxima possível o campo 
da realidade dos casos que são 
submetidos a julgamento”.
O evento teve abertura do 
Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça e do Conselho da Justiça 
Federal, Ministro João Otávio 
de Noronha e do Ministro Raul 
Alencar, Corregedor da Justiça 
Federal.

>> Segurança do Trabalho. Representantes de Portugal, Angola 
e Cabo Verde estarão reunidos no 20º Congresso Nacional de 
Engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 17 a 19 de outubro, 
na Escola de Governo, para debater os aspectos do mercado e ensino 
da Engenharia de Segurança do Trabalho em suas localidades. A ideia 
do evento é integrar os nove países lusófonos no apoio às instituições 
de ensino e à promoção de melhorias no percurso profi ssional entres 
esses países. Informações e inscrições: www.conest2018.com.br.

>> Mídias sociais. O SetCenas e o Instituto de Cinema de São Paulo 
(InC-SP) promovem com exclusividade, de 16 a 19 de outubro, o curso 
Gestão de Mídias Sociais, que será realizado na Universidade Potiguar 
- campus Roberto Freire, das 18h às 22h. Preparado por profi ssionais 
da área da comunicação, marketing digital e design, o curso Gestão de 
Mídias Sociais será ministrado pela comunicadora e social media Ana 
Arantes, que tem trabalhos reconhecidos com marcas como Expedia, 
Time For Fun, Natura, Petite Jolie, InstaViagem, O Boticário, Tic-Tac 
entre outras.

Estilista Priscylla  Cavalcanti reuniu 
família e amigos no Hamachi para 
comemorar o aniversário

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de 
Souza (PSDB) recebendo membros do TCE para tratar da sabatina do novo 
procurador-geral do Ministério Público de Contas, Thiago Martins Guterres

Desfi le Gucci Verão 2019, em Paris
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Xuxa trabalhou com a empre-
sária Marlene Mattos por 18 anos. 
Desde que romperam, em 2002, a 
apresentadora não costumava falar 
dessa relação, até que, há alguns 
dias, disse em entrevista a uma re-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Ótima fase para ganhar dinheiro. Só evite 
negócio com amigos. Uma amizade tem grande 
chance de virar romance. Vai se sentir ainda 
mais parceiro(a) de quem ama.

Oportunidade de mudar alguma coisa que há 
tempos preocupa, aborrece ou incomoda você. 
Pense em formas seguras de guardar dinheiro. A 
noite promete muita paixão e sedução.

Você vai lutar com toda força para alcançar 
suas metas. Seu único desafi o será controlar a 
teimosia. Evite medir forças com chefes. A dois, 
revele seu lado mais romântico.

Você fará parcerias importantes no trabalho 
e pode até fi rmar sociedade. A tarde pode ser 
tensa em família: converse sem brigar. Boa fase 
de iniciar namoro ou falar em compromisso.

Pode encontrar soluções interessantes para 
problemas que andam tirando o seu sono. No 
emprego, vai agir melhor se puder trabalhar a 
sós. A dois, sair da rotina fará bem.

O dia será cheio de compromissos e você deve 
se organizar bem para dar conta de tudo sem 
atropelos. Não adie consultas e exames de 
rotina. A união vai esbanjar cumplicidade.

O apoio de algumas pessoas será fundamental 
para cumprir suas metas ou colocar em prática 
um importante projeto. Tensão com amigos à 
tarde. A dois, aposte em programas caseiros.

Vai contar com entusiasmo para trabalhar e 
conquistar objetivos. Evite esbanjar e arriscar 
sua grana. Na paixão, seu charme será 
irresistível. Aguarde surpresas na conquista.

Chance de conquistar mais estabilidade no 
emprego e talvez uma promoção. Sociedade 
exige jogo de cintura. Capriche no visual e na 
simpatia para brilhar na conquista.

Preocupações com a família para resolver. Evite 
discutir ou bater de frente com os parentes. No 
trabalho, sua experiência será valorizada. Ir a 
lugares diferentes pode atrair paixão.

Terá facilidade para aprender coisas novas 
e pode ter ótimos resultados em cursos e 
concursos. Novidades em assunto de Justiça. Na 
união, sair da rotina pode ser estimulante.

Você terá facilidade para expressar suas 
opiniões. Sucesso garantido no trabalho, seja 
para fazer acordos ou negociar alguma melhoria. 
Na união, atração e desejos vão pegar fogo.

Karola se desespera e tenta se explicar para a plateia, que a agride. Naná se enfurece com Karola. Beto e Valentim 
sofrem, e Luzia e Groa comemoram o sucesso do plano. Laureta conclui que foi seu traidor quem fez uma cópia do 
vídeo de Karola e Remy. Karola ofende a família Falcão e foge dos repórteres. 

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 lê no verso da joia o nome Julia Castelo, tenta devolver a peça, mas o senhor vai embora. Isabel tenta falar 
com Cris, e Alain se irrita. Cris fi ca afl ita com a joia, que tem uma foto de um homem sem rosto, como aparece em 
seus pesadelos. Cris conta a Margot sobre o camafeu que recebeu de André. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca diz a Marocas que não para de pensar nela. Lalá conta a Betina que Marocas está morando no 
cortiço. Coronela expulsa Zelda da pensão. Betina coloca Barão e Lalá para fora de sua casa. Betina culpa 
Marocas pelo que aconteceu com Samuca.  Samuca convida Paulina para ser sua assistente no novo projeto.

O TEMPO NÃO PARA

Marlene diz que vai processar 
Xuxa após acusação de roubo

TRIBUNAL
Samit Baptista / Estadão

As duas trabalharam juntas por 18 anos

Apresentadora afirmou, 
em entrevista a uma 
revista argentina, que foi 
“enganada e roubada”

vista argentina que foi “enganada 
e roubada” por Marlene. Agora, a 
empresária se posicionou sobre o as-
sunto – e garante que as acusações 
terão consequências.

Em entrevista à Veja, Marlene 
diz que Xuxa terá de provar as acu-
sações na Justiça. “Hoje assinei pro-
curações para meus advogados e eles 
vão entrar, inicialmente, com cinco 
processos contra ela. Agora é com 
a Justiça. Xuxa que prove que eu 
a roubei. Sempre fui discreta e vou 
continuar sendo”, falou Marlene. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

PTTF
BAILARINO

HORATOTAL
DIRUDDH

CASADADARA
SEARCOD

CDROMANTE
EOARARRP
CMLSABIA

TRAIRTEMOR
INOMESR
SIGLABE

ATNULUIGI
BATALHADOR

LESMAULA

Enfeite
para os
cabelos

Que
abrange
um todo

Sílaba de
"medir"

Feminino
de "cava-

lheiro"

Ao deus
(?): aban-

donado

Segundo
estado
civil da
mulher

Arma com
que se
atiram
flechas

Dispositi-
vo de mul-

timídia
(Inform.)

"Meu (?),
Meu Mal",
novela de
1990/91

950, em 
algarismos
romanos

O cachorro
do Fran-

jinha (HQ)

Hiato de
"luar" 

Sufixo de
"flâmula"

Que trabalha
com afinco
Molusco

de jardins

Aplica óleo
na forma
(?) Bari-
celli, ator

Receio
Faz

ginástica
(pop.)

Reputação
Interjeição
de despe-
dida (roça)

Duas importantes
capitais europeias

Desenhar
na pele 

(?) Stewart,
cantor 

Lavrar
(a terra)

Idiomas

Pássaro
brasileiro 
Relação 

(de coisas)

Consoan-
te de "dó"
Grupos 
de três

Título
espanhol

Luta
japonesa

Frente a;
diante de

Título
etíope

A 2a vogal
Desejo do
torcedor

(fut.)

Quinze anos
de casamento

Dançarino
Equivale a
sessenta
minutos

Brincar na
piscina 

Peça que cobria o
corpo de Adão (Bíb.)

Antecede
o "G"

Ser infiel 

Grupo
sanguíneo

Palavra
como
"INSS"

3/don — rod. 4/bidu. 5/cd-rom — tiara.
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Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de serviço em recuperação e 
manutenção da contenção de água (sacarias) destinada ao abastecimento de água das cidades de 
Caicó, Jardim de Piranhas, São Fernando e Timbaúba dos Batistas/RN, conforme Ordem de Licitação 
nº 5196/2018 - GCE.

Natal/RN, 25 de setembro de 2018.
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0174/2018 – TOMADA DE PREÇOS

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, comunica aos participantes da Licitação Supra que, em razão de detecção de erro material 
na composição da planilha orçamentária da Licitação após reexame da planilha orçamentária, resolve 
SUSPENDER SINE DIE a referida Licitação, devendo comunicar o novo aprazamento através da 
imprensa oficial na forma da lei. Informações pelo telefone n.º (84) 3232-4145 ou ainda no e-mail 
alc@caern.com.br.

Aviso

Crizóstimo Félix de Lima Souza - Assessor de Licitações e Contratos



A entrega dos kits da Santander 
Track&Field Run Series - Natal 
Shopping começa nesta quinta-feira, 
27. A retirada acontece na loja da 
Track&Field, do Natal Shopping, 
das 10h às 22h. O corredor receberá 
um kit composto por uma bolsa do 
evento e uma exclusiva camiseta 
Thermodry AmniBiotech. A maior 
prova de rua da América Latina 
desembarca em Natal em sua nona 
edição e terá 1,6 mil participantes.

No sábado, 29, o evento começa 
às 16h para o público infantil, com 
idade entre 4 a 11 anos, em um cir-

cuito exclusivo no Natal Shopping. 
No domingo, 30, a prova é voltada 
para os adultos, com percursos de 5 
Km e 10 Km. A programação inicia 
às 5h, com a retirada do chip. Na 
sequência, às 6h, haverá um alonga-

mento. O trajeto da prova terá lar-
gada e chegada no Natal Shopping, 
às 6h30, com passagens pela ave-
nida Brancas Dunas e Prudente de 
Morais, trecho que exigirá um bom 
preparo dos atletas. 
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Os Governos Federal e Estadual enfraquecem a Polícia 
Militar, provocando uma insegurança geral, assim o natalense 
fi ca refém dos bandidos. Os assaltantes, de arma em punho, 
roubam você e seus fi lhos e o governo faz ouvido de mercador. 
Do outro lado, o Governo Federal rouba todos os brasileiros, 
assalta a todos com o cartão de crédito. Os brasileiros precisam 
de políticos que exijam um tratamento justo no mercado 
fi nanceiro. E o candidato Jurandir Marinho, se eleito senador, 
vai trabalhar no congresso para o governo cobrar um juros 
justo pra todos os brasileiros.

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

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



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



        


     
        




           


     
 


           



Começa hoje entrega de kits da 
corrida Santander Track&Field

MARATONA

Divulgação

Será a partir das 10h 
na loja da Track&Field, 
no Natal Shopping, e
as provas serão no
final de semana

Uma das maratonas mais esperadas é a das crianças, que acontecerá sábado

Vídeo mostra agente pagando 
para sócio votar contra Peres

CRISE NO SANTOS

Ivan Storti / Santos FC

O empresário de jogadores Hen-
rique Oliveira foi fl agrado, em um ví-
deo revelado nesta quarta-feira, 26, 
oferecendo dinheiro a um sócio do 
Santos para que ele pudesse votar a 
favor do impeachment do presidente 
do clube, José Carlos Peres, em uma 
votação que ocorrerá neste sábado.

O vídeo, gravado pelo próprio 
sócio com uma pequena câmera 
escondida na última sexta-feira, 
foi divulgado nesta quarta pelo site 
globoesporte.com e mostra o autor 
da gravação recebendo R$ 250 em 
dinheiro do empresário.

O valor em seguida foi usado pe-
lo sócio, inadimplente com o Santos, 
para pagar R$ 243 que ele estava 
devendo ao clube e, assim, fi car ap-
to para poder participar da votação 
deste fi nal de semana.

Na gravação, o empresário pede 
que o sócio lhe traga a nota fi scal, 
com a comprovação do pagamento, 
e promete camisas do Santos e in-
gressos de camarote supostamente 
em troca do voto favorável ao impe-
achment de José Carlos Peres. Essa 
promessa ocorreu depois que o as-
sociado fi lmou a sua própria ida até 
a tesouraria da Vila Belmiro para 

quitar a sua dívida com o clube.
Logo em seguida, o sócio deixou 

o estádio e se encontrou com Henri-
que Oliveira em um local combinado 
entre os dois anteriormente e onde 
devolveu R$ 7 de troco ao empresá-
rio. Após comprovar o pagamento 
da dívida por parte do associado, 
o empresário diz a ele: “Nós vamos 
ganhar. Depois, quando precisar de 
camisa, qualquer coisa, ver jogo de 
camarote, você me fala. Nós temos 
que tirar eles (integrantes da atual 
gestão de Peres) só”. 

Presidente sofre impeachment

SEGUNDOS
EM QUINZE

Recuperado, Leandro 
Damião festeja boa fase
O atacante Leandro Damião 
revelou nesta quarta-feira, 26, 
durante entrevista coletiva, que 
está recuperado de um problema 
muscular na região cervical que o 
afastou dos jogos do Internacional 
recentemente, assim como falou 
sobre o próximo duelo do time, 
neste domingo, contra o Vitória, 
no Beira-Rio, em Porto Alegre, 
às 16 horas, pela 27ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Autor do 
gol do time colorado no empate 
por 1 a 1 com o Corinthians, no 
último domingo, em São Paulo, pela 
jornada anterior do Brasileirão, o 
jogador admitiu ainda certo temor 
com o risco de novas contusões. 

Agência Estado


