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Wilma Wanderley diz que eleitores 
do presidenciável não declaram 
voto por medo de perseguição.

Número de motoristas autuados por 
dirigirem embriagados aumentou 
28% após a saída do militar.

CRÍTICA 08

FISCALIZAÇÃO 04

Para candidata de 
Bolsonaro, petistas 
são “perseguidores”

Números da Lei Seca 
melhoram após saída 
de Capitão Styvenson

ECONOMIA 10

Turismo potiguar volta
ao cenário internacional
Setor, que emprega mais de 100 mil pessoas no Rio Grande do Norte, voltou a 
chamar atenção após chegada de novos empreendimentos, como o Vila Galé.

Resort localizado em Touros, no Litoral Norte, é um dos megainvestimentos que o Estado tem recebido no setor turístico
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Câmara de Natal 
só vota licitação 
dos transportes 
após as eleições
Texto foi a plenário na semana 
passada, mas terá de passar pelas 
comissões temáticas novamente após 
aprovação de emendas.
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Irmão de Zenaide, 
João Maia vira réu 
por corrupção e 
outros crimes
Ex-deputado, irmão da candidata 
ao Senado Zenaide Maia, é 
acusado de ter envolvimento em 
um esquema de desvio de recursos 
em obras do DNIT do RN.
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Arrogância em pessoa

Líder nas pesquisas para o Senado, o capitão da Polícia 
Militar Styvenson Valentim (Rede) acumula críticas de que é 
arrogante. A começar pelo relacionamento com membros do 

seu próprio partido, Styvenson tem a fama de ser pedante e esnobe. 
“Correligionários” (entre aspas porque ele não se considera sequer 
partidário, se diz independente) afi rmam que ele ignora práticas de 
boa convivência e é arredio a seguir a linha programática da Rede. 
Internamente, o burburinho é de que o capitão tem “se achado”, por 
estar na frente das pesquisas.

>> Muito barulho, pouco 
resultado. A passagem de 
Styvenson pela coordenação da 
Lei Seca é mais uma prova da 
arrogância do capitão. A principal 
crítica que se faz à postura dele diz 
respeito à exposição desnecessária 
de condutores abordados em suas 
blitzen. E mais: muita propaganda 
e pouco resultado, já que dados do 
Detran mostram que, após a saída 
dele, melhoraram os índices de 
fi scalização.

>> Muito alarde. O comando de 
Styvenson foi “barulhento”. As ações 
eram sempre divulgadas nas redes 
sociais, inclusive com a exposição 
de documentos das pessoas paradas 
em suas fi scalizações. Os números 
mostram, agora, que o trabalho 
pode ser tão ou mais efi caz sem a 
necessidade de tanta arrogância.

>> Compromisso. A Federação 
dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn) vai pedir aos 
candidatos a governador, entre hoje e 
amanhã, que assinem uma carta de 
compromisso com as prefeituras. Os 
postulantes também responderão a 
perguntas sobre temas relacionados 
à pauta municipalista.

>> Receita. O documento 
elaborado pela Femurn aborda 
pontos importantes para as gestões 
municipais no que diz respeito 
ao relacionamento com o futuro 
governo. Os municípios querem, por 
exemplo, que os candidatos fi rmem o 
compromisso de, se eleitos, fazerem 
regularmente os repasses de cotas de 
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“Fora desse caminho 
não há trilha, não há 

caminhada jamais”
Ministro da Defesa, Joaquim Silva e 

Luna, ao dizer que as Forças Armadas 
seguem a Constituição Federal

>> Cobrança. O presidente 
do diretório estadual do 
Patriota, Luiz Gomes (foto), 
candidato a deputado 
estadual nas eleições desse 
ano, esteve na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande 
do Norte para acompanhar o 
andamento do requerimento 
protocolado por ele que pede 
o afastamento do deputado 
estadual Dison Lisboa (PSD), 
condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) à 
perda dos direitos políticos. 
Segundo Luiz,  o documento 
ainda não foi apreciado. “Me 
surpreendi com a omissão 
da Assembleia Legislativa e 
espero que a Mesa Diretora 
se reúna para apreciá-lo e 
para decidir se vai manter, 
vergonhosamente, um 
deputado condenado e 
com tornozeleira ou se vai 
convocar um suplente fi cha 
limpa com condições de 
exercer o mandato”, disse.

ICMS para os municípios.

>> Clima ruim. Faltando pouco 
mais de duas semanas para 
a votação que defi nirá o novo 
presidente do País, a maior parte dos 
brasileiros afi rma estar pessimista 
com as eleições. Uma pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela que mais 
da metade (53%) dos consumidores 
está com uma percepção negativa 
sobre as eleições presidenciais.

>> Nada de imposto. O candidato 
à Presidência pelo PSL, Jair 
Bolsonaro, se posicionou contra a 
CPMF, depois de o economista de 
sua campanha, Paulo Guedes, ter 
aventado a possibilidade de recriar a 
contribuição em substituição a outros 
tributos. Bolsonaro lembrou ter 
votado pela revogação do imposto.

>> Contra a corrupção 1. A 
Associação dos Magistrados (Amarn), 
o Movimento Articulado de Combate 
à Corrupção (Marcco), a Associação 
do Ministério Público (Ampern), o 
Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral e o Ministério Público 
Federal lançam nesta segunda-feira, 
24, a campanha “Unidos Contra a 
Corrupção”, em parceria com a ONG 
Transparência Internacional Brasil.

>> Contra a corrupção 2. O 
objetivo da campanha é buscar o 
apoio e a mobilização da sociedade 
civil para conscientizar governos e 
empresas acerca do tema.
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Trafi cante apóia Fátima

João Amoêdo em Natal

Estupro em Ponta Negra

Vamos dar a César o que é de César. 
Um trafi cante apoiar o PT, PCdoB 
e demais partidos de esquerda não 
comprova seu envolvimento direto na 
campanha. Isso prova que as políticas 
de direitos dos detentos, chamada de 
direitos humanos, desses partidos são 
atrativas para a bandidagem.
@robertojamess
Comentário via Instagram

Aceita que dói menos. Ué, vocês 
ainda estão surpresos? Quem apoia 
esse partido, apoia a bandidagem. 
Isso ainda não está claro ou estão se 
fazendo de doidos mesmo?
@carlosjsn_keka
Comentário via Instagram

A inteligência da polícia tem condições 
de saber se é ele. Sou de outro 
estado e trabalho no RN. Se ele 
apoiou, é grave. Vcs estão em que 
país? Se liguem: o crime organizado 
está tentando colocar discípulos até 
dentro da Polícia Federal.
@eribertoneves
Comentário via Instagram

A única coisa que está defi nida é que 
ele não ganha nem pra bandido que 
rouba merenda.
Jean Tomé 
Comentário via Facebook

Essa é a “criminalidade zero” que 
foi alardeada na campanha do 
governador, que pretende se reeleger.
Sandra Feldberg 
Comentário via Facebook

Quem é ele? O cara que não quer sair 
de cima do muro, é isso?
Francivanio Targino 
Comentário via Facebook
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Irmão de Zenaide, João Maia vira 
réu por corrupção e outros crimes

OPERAÇÃO VIA TRAJANA

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de se beneficiar de um 
suposto esquema de desvio de recursos do DNIT do Rio Grande do Norte

O juiz Mário Jambo, da 2ª Vara 
da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte, acatou uma denúncia 
formulada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) e, com isso, tornou o 
ex-deputado João Maia réu por cor-
rupção passiva, lavagem de dinhei-
ro, peculato, associação criminosa e 
crime contra licitações. Candidato à 
Câmara pelo PR, João Maia é irmão 
da deputada federal Zenaide Maia, 
candidata ao Senado pelo PHS.

Os crimes são investigados no 
âmbito da operação Via Trajana, que 
apura a participação de João Maia 
em um suposto esquema de desvio 
de recursos instalado no Departa-
mento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT).

O mecanismo, segundo o MPF, 
envolvia o pagamento de propinas 
de empresas do setor de construção 
civil a ex-integrantes da superin-
tendência do órgão. Gledson Maia, 
sobrinho de João e Zenaide, era su-
perintendente do órgão.

Além de João Maia, também são 
réus Flávio Giorgi Medeiros Olivei-
ra, o “Flávio Pisca”; a ex-esposa e o 
ex-sogro do deputado, Fernanda Si-

queira Giuberti Nogueira e Fernan-
do Giuberti Nogueira; Robson Maia 
Lins (sobrinho do deputado); Paulo 
César Pereira (irmão do ex-ministro 
dos Transportes Alfredo Nascimen-
to); o engenheiro Alessandro Ma-
chado; além de pessoas que teriam 
ajudado no recebimento da propina, 
como Wellington Tavares, Hamlet 
Gonçalves e a ex-esposa e o irmão de 
Flávio Pisca, Cláudia Gonçalves Ma-
tos Flores e Carlos Giann Medeiros 

Oliveira.
Segundo a denúncia, o esquema 

perdurou entre 2009 e 2010. O in-
quérito aponta que João Maia era “o 
verdadeiro chefe de todo o esquema 
de corrupção operado no DNIT”. De 
acordo com o MPF, havia um acordo 
entre os integrantes da autarquia e 
construtoras em licitações públicas, 
com o pagamento de propina, que 
resultava em 4% do valor total de 
cada obra. 

Candidata Zenaide Maia (PHS) Ex-deputado federal João Maia (PR)

ANÁLISE

Eleição no Estado será decidida 
em cima da hora, diz General Girão

José Aldenir / Agora RN

Considerado inicialmente para o 
Governo do Estado e hoje candidato 
a deputado federal pelo Partido So-
cial Liberal (PSL) – o mesmo do can-
didato à Presidência Jair Bolsonaro 
–, o general da reserva Eliéser Girão 
Monteiro Filho tem ao menos duas 
opiniões fi rmes sobre o quadro elei-
toral, faltando duas semanas para o 
primeiro turno, em 7 de outubro.

A primeira é que, com tantos 
eleitores indecisos (89%, segundo 
ele, no Estado), o pleito será decidido 
em cima da hora - seja para deputa-
do estadual, federal, governador ou 
presidente da República.

A segunda opinião é que as pes-
quisas eleitorais não dizem a verda-
de quando apontam Fátima Bezerra 
(PT) e Carlos Eduardo (PDT) na 

primeira e segunda posições nas in-
tenções de voto ao governo estadual.

Para Girão, os institutos de pes-
quisa, que “recebem muito dinheiro 

para informar o público, estão mais 
preocupados em infl uenciar as pes-
soas na reta fi nal do pleito”. 

Vai mais além. Diz que sua mis-
são precípua sempre foi somar com 
a candidatura de Bolsonaro no Rio 
Grande do Norte e que todo o resto 
será consequência dessa posição ori-
ginal - que tem como objetivo o que 
ele chama de “guinada à direita”.

Girão não tem dúvida de que 
Bolsonaro pode ser eleito no primei-
ro turno e que, no Rio Grande do 
Norte, a adesão à sua candidatura 
já ultrapassa os 30%.

Prova disso, acredita, são as 
adesões oportunistas à “onda Bolso-
naro” que começam a aparecer, com 
candidatos “surfi stas” já querendo 
se associar à sua candidatura. 

Ele é candidato a federal pelo PSL

CRESCIMENTO

Números da Lei Seca 
melhoram após a saída 
de Capitão Styvenson

O número de motoristas 
autuados por dirigir alcoolizados 
no Rio Grande do Norte aumentou 
28% em 2017, em relação ao ano 
anterior, segundo o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran). 

Os números mostram que as 
blitzen ampliaram os resultados 
após a saída do capitão Styvenson 
Valentim - atual candidato ao 
Senado pela Rede - do comando 
das operações da Lei Seca.

Em 2016, no último ano de 
atuação de Styvenson à frente das 
operações, foram registrados 3.015 
casos de motoristas autuados por 
dirigir após o consumo de álcool. 
Em 2017, foram 3.959 autuações.

Enquanto comandava as 
operações, Styvenson Valentim 
contabilizou 83 blitzen e 27,5 
mil motoristas realizaram teste 
do bafômetro. Já em 2017, o 
novo comando somou 41,2 mil 
condutores averiguados. 

José Aldenir / Agora RN

PM é candidato ao Senado Federal

SEGUNDOS
EM QUINZE

MPE quer evitar campanha 
no Santuário dos Mártires
O Ministério Público Eleitoral do 
Rio Grande do Norte recomendou 
ao capelão do monumento dos 
Mártires de Cunhaú e Uruaçu, em 
São Gonçalo do Amarante, que 
não permita propaganda eleitoral 
durante as comemorações festivas 
em homenagem aos Santos 
Mártires. O evento religioso começa 
no fi m deste mês e segue até 3 de 
outubro, dia dos Mártires e feriado 
no Estado.

José Aldenir / Agora RN
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Planalto já prepara gabinete 
de transição no CCBB

O Palácio do Planalto já começou as obras de adaptação do 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, para 
instalação do gabinete de transição do futuro governo. A 

ordem do presidente Michel Temer é tudo estar pronto tão logo 
seja anunciado o novo presidente, e designou o ministro-chefe da 
Secretaria Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca, para cuidar 
disso. O ministro tem acompanhado as obras.

1 >> Terceira vez
O CCBB será usado novamente 
por equipes de transição do futuro 
governo. Antes, Lula e Dilma, do 
PT, ocuparam as instalações.

2 >> Espaço amplo
A sede do gabinete de transição do 
futuro presidente terá um total de 
2.500 metros quadrados lineares e 
climatizados.

3 >> Trabalho dobrado
O Planalto mobiliza cerca de 60 
pessoas nas obras de adaptação 
e ambientação do gabinete de 
transição no CCBB. 

4 >> CCBB funciona
Nem as obras ou o trabalho da 
equipe de transição não vão alterar 
a rotina do CCBB, cujas atividades 
culturais atraem muita gente.

>> A baioneta e a Ave Maria
Nos idos de 1950, o então tenente José 
Wadih Cury, que foi para reserva como 
coronel, fazia a ronda noturna na Escola 
de Paraquedistas da Vila Militar, no 
Rio. Eram 2h da manhã e ele notou o 
comportamento estranho de um soldado. 
Resolveu se aproximar e viu que ele 
dormia sono profundo, apoiando o queixo 
no fuzil. De repente, o sonolento acordou, mas não passou recibo. Sem abrir o 
olho, apenas balbuciou:
- ...Ave Maria, cheia de graça...
Ao concluir a oração, o soldado malandro abriu o olho e bateu continência:
- Por aqui tudo calmo, tenente!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Haddad seria 

uma Dilma no 
governo”

Senadora Ana Amélia (PP), 
candidata a vice de Geraldo 

Alckmin (PSDB)

>> Eles usam jatinhos 
e o povo paga: R$14,2 
milhões
Com o veto às doações de 
empresas, os candidatos 
não perderam o hábito 
milionário adquirido nos 
tempos das vacas obesas 
de mensalão e petrolão. 
Até agora, na eleição de 
2018, já gastaram mais 
de R$14,2 milhões com o 
aluguel de jatinhos em 60 
empresas de táxi-aéreo, 
segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral. Em vez 
de empreiteiras, agora o 
dinheiro saiu do bolso do 
contribuinte, por meio do 
Fundão Eleitoral.

>> Vai que é tua, Rodrigo
Candidato ao Senado, o fi cha 
limpa Rodrigo Cunha (PSDB-AL) 
tem a torcida ilustre em Brasília 
do presidente da OAB Juliano 
Costa Couto, fi lho de Ronaldo 
Costa Couto, ex-ministro de 
Tancredo/Sarney.

>> Eleitor a caminho
Mesmo em campanha, o 
candidato do MDB ao governo do 
DF, Ibaneis Rocha está o tempo 
todo atento à sua casa. A mulher 
está grávida de um menino. Vai 
nascer em dezembro e o nome 
está escolhido: Mateus.

>> Palavra da CIA
Famosa agência de inteligência 
norte-americana, a CIA mantém 
um livro de fatos na internet 
sobre todos os países no mundo. 
Segundo a agência, em 2016 
houve impeachment no Brasil. 
Nada de golpe.

>> Vergonha, Itamaraty
Não basta haver demitido Renato 
de Ávila Viana com indesculpável 
atraso. O Ministério das Relações 
deveria explicar como um sujeito 
com o perfi l de espancador 
de mulheres, que colecionava 
vítimas, foi aprovado no exame 
psicotécnico e admitido na 
carreira diplomática. 

>> Frouxidão
Tucano tem bico longo, mas 
bicada fraca, talvez por isso 
Geraldo Alckmin escalou a vice 
Ana Amélia, mulher topetuda, 
para atacar Jair Bolsonaro. Além 
do mais, tucano nunca foi bicho de 
coragem mesmo.

>> Trem a caminho
O Tribunal de Contas da União 
aprovou, por unanimidade, 
relatório do ministro Bruno 
Dantas com 14 alterações para 
concessão da Ferrovia Norte-Sul, 
entre Tocantins e São Paulo, 
incluindo recálculo de valores.

HUMBERTO

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Estes dias trafegando em direção 
ao trabalho observo o professor Robério 
Paulino numa esquina da Roberto Frei-
re, entregando panfl etos de sua postu-
lação política num sinal. Um dia antes, 
em outro sinal na mesma avenida, uma 
jovem tentava entregar um panfl eto e 
ninguém abria a janela, até que ela per-
cebeu meu olhar receptivo e entregou, 

tendo alguns segundos para dizer ape-
nas que lesse suas propostas.

Tanto o professor, quanto a jovem, 
são de partidos de esquerda, ainda sem 
tanta pompa no cenário político.

Depois de receber os panfl etos, 
tanto de um, quanto de outro, ao me 
aproximar da UFRN, onde trabalho, per-
cebo grandes carros, de valor monetário 
elevado, com divulgação de Fátima Be-
zerra e Fernando Mineiro.

As coisas mudam

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO 

Meu juízo deu uma coçada e co-
mecei a observar melhor os carros com 
propaganda na UFRN. Os populares 
anunciam candidatos de PSOL, PSTU 
e o PT só aparece em potências veicu-
lares. Raramente vemos candidatos do 
PT distribuindo santinhos, devem estar 
sendo contemplados com altíssimas 
verbas do partido, uma vez que a Friboi 
e outras não devem mais fi nanciar tais 
campanhas.

Fazendo um revolver, o PT era as-
sim, panfl etário, de carros populares e 
residências mais simples, hoje o partido 
é de altos carros e seus próceres moram 
em coberturas na Bahia, Rio de Janeiro, 
Brasília, com seu chefão apresentando 
somas milionárias em aplicações que 
até condenam, colecionando imóveis no 
nome dos outros, andam com dólares 

em cuecas e ostentam charutos, vinhos 
e só reservam hotéis fi ve star onde pas-
sam. O PT literalmente se transformou 
em tudo que condenou, passou a gostar 
de ser fi nanciado pela elite, a conviver 
com ela, beber, gozar dos prazeres do 
capitalismo, levando esse modus viven-
di até as campanhas, contratando o que 
tinha de melhor no mercado e pagando 
a peso de ouro fortunas por suas peças 
pinoquianas.

O PT só voltou ao discurso popular 
depois de pego com a mão na cumbuca.

O PT é a maior farsa produzida no 
Brasil. Pena que a mocinha do sinal e 
o professor Robério Paulino, ainda que 
arriscando uma crítica aqui e outra ali, 
ainda bradem por ai o mantra LulaLivre, 
maculando assim, suas boas intenções.

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

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 25/09 ate 28/09/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

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

ofertas 
imperdíveis
25/09 a 28/09 

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

Exclusividade  

Exclusividade  

R$ 199,90 
 cada

FURADEIRA DE 
IMPACTO 1/2” 500W 
Mod. M0801KG, 
220V. Makita.
CÓDIGO: 89884641

Exclusividade  
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a

R$ 119,90
 cada

CARRINHO DE 
CARGA DOBRÁVEL
CARRINHO DE 
CARGA DOBRÁVEL
CARRINHO DE 

Na cor preta/verde. 
Standers.
Na cor preta/verde. 
Standers.
Na cor preta/verde. 

Capacidade de peso: 25kg.
CÓDIGO: 89711916

R$ 69,90 
 cada

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM
3,6 litros, acabamento brilhante, 
indicado para pintura em madeiras 
e metais, na cor branca. Luxens.
Rende até 75m2Rende até 75m2Rende até 75m  por demão.2 por demão.2

CÓDIGO: 89429851

R$ 99,90
 cada  

PORTA SANFONADA
Em PVC, 210cmx84cm, 
na cor branca. Hoggan.
CÓDIGO: 88466406

R$ 199,90 
 cada

FOLHA DE PORTA 
CAMARÃO DECORADA  
FOLHA DE PORTA 
CAMARÃO DECORADA  
FOLHA DE PORTA 

210cmx70cm, no padrão 
curupixá. Settis.
CÓDIGO: 89264721

R$ 29,90 
 cada  

LIXEIRA DE BANHEIRO
3 litros, com alça e pedal, 
balde removível, em inox, 
3 litros, com alça e pedal, 
balde removível, em inox, 
3 litros, com alça e pedal, 

brilhante, na cor prata. 
Sensea.
brilhante, na cor prata. 
Sensea.
brilhante, na cor prata. 

CÓDIGO: 87334835

R$ 29,90 
 cada  

ESCOVA 
SANITÁRIA
ESCOVA 
SANITÁRIA
ESCOVA 

Em plástico, com 
suporte em inox.
Em plástico, com 
suporte em inox.
Em plástico, com 

CÓDIGO: 87844225

R$ 42,90 
 m2

PISO VINÍLICO AUTOADESIVOPISO VINÍLICO AUTOADESIVO
No padrão Natural Wood.
Consulte condições de instalação e garantia na loja.
Garantia residencial 3 anos. 
Caixa com 2,23m2Caixa com 2,23m2Caixa com 2,23m .
CÓDIGO: 89498290

R$ 65,90 
 m2

PISO VINÍLICOPISO VINÍLICO
Linha Essence Liso, no padrão amapá. Tarkett.
Garantia residencial 10 anos.
Caixa com 4,89m².
CÓDIGO: 88531835

R$ 59,90
 cada

GANCHO DE REDE
Em inox, com 2 peças. Metalvi.
Capacidade de peso: 450kg.
CÓDIGO: 89179265



Candidata a deputada esta-
dual pelo PSL, mesmo partido do 
presidenciável Jair Bolsonaro, a 
jornalista e empresária Wilma Wa-
nderley acredita que a liderança de 
Fátima Bezerra (PT) nas pesquisas 
de intenção de voto para o Governo 
do Rio Grande do Norte é resultado 
de um trabalho de “doutrinação” or-
questrado pelo PT dentro de escolas 
e universidades. Ela também credita 
o desempenho da petista aos baixos 
índices educacionais e à pobreza.

“Há uma carência fi nanceira 

grande. Por causa disso, o nosso 
interior ainda vive muito a política 
tradicional, do toma lá dá cá. Além 
disso, sabemos que a educação liber-
ta o homem, mas o Rio Grande do 
Norte está muito aquém no ranking 

no Ideb [que mede a qualidade da 
educação básica]. E, além do mais, o 
PT tem feito dentro das escolas um 
trabalho de doutrinação. Existe um 
trabalho dos professores”, diz.

Para a jornalista potiguar, que 

concorre em uma eleição pela pri-
meira vez, o PT se tornou uma “sei-
ta” cujos seguidores são “alienados” 
e “perseguidores” de pessoas que 
pensam de forma diferente. “Alguns 
bairros não recebem mais adesivos 
de Jair Bolsonaro [presidenciável do 
PSL] porque o PT está impregnando 
o medo, o terror”, argumenta.

Wilma Wanderley diz temer um 
eventual governo de Fátima Bezer-
ra. “É caso para pensar duas vezes 
em se mudar. Seria um desastre. Fá-
tima é arrogante. O PT, do jeito que 
está, é capaz de querer ‘dar na gente’ 
no meio da rua. É uma situação de 
ódio. ‘Ou é PT ou não existe, tem que 
morrer’. São doentes, alienados”, 
dispara. “O PT está acabando com 
a família, com a ordem e com o pro-
gresso. Tudo preso e fi cha suja. Até 
a bandidagem diz que vota nela”, 
conclui. 
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Petistas são “doentes, alienados e 
perseguidores”, diz candidata do PSL

CRÍTICA

TV União / Reprodução

Para Wilma Wanderley, 
que concorre em uma 
eleição pela primeira 
vez no RN, o PT se 
tornou uma “seita”

Jornalista e empresária afi rma que petistas estão “impregnando medo e terror”
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Licitação de transportes será votada 
na Câmara apenas depois das eleições

NOVELA

José Aldenir / Agora RN

Projeto de lei foi enviado pela Prefeitura em dezembro passado, mas recebeu emendas e voltou esta 
semana para análise das comissões temáticas. Processo regulatório se arrasta desde o ano de 2016 

Aline Braga
Repórter

O projeto de lei de licitação dos 
transportes coletivos de Natal só vol-
tará a ser apreciado pelos vereado-
res depois das eleições. Enviado pela 
Prefeitura em dezembro de 2017, o 
documento foi levado ao plenário da 
Câmara na semana passada, mas 
recebeu emendas e voltou para aná-
lise pelas comissões temáticas.

As emendas são de autoria do 
vereador Sandro Pimentel (PSOL), 
relator da Comissão de Planejamen-
to Urbano, e propõem que alguns 
pontos da lei que está em validade 
não sejam alterados. Entre eles, 
estão a não alteração na idade da 

gratuidade para os idosos, a perma-
nência da taxa de subsídios do Fun-
do Municipal do Transporte Coletivo 
e a determinação da abertura de 

linhas noturnas.
As emendas serão analisadas pe-

las comissões de Justiça, de Trans-
portes e de Planejamento Urbano. 

Cada uma tem um prazo de 15 dias 
para emitir um parecer, favorável ou 
não, para as propostas. Após a análi-
se, o projeto poderá, fi nalmente, ser 
votado. Em Natal, o precesso de lici-
tação se arrasta desde 2016. 

O presidente da Casa, Raniere 
Barbosa (Avante), declarou que tam-
bém não concorda que o projeto de 
lei seja aprovado da maneira que es-
tá e reafi rma a necessidade da par-
ticipação da sociedade na discussão. 
“O documento favorece apenas os 
interesses do empresariado. Antes 
que a votação aconteça, precisamos 
convocar o Ministério Público e a po-
pulação para que eles participem do 
processo de construção do projeto de 
lei”, encerra. 

Projeto de lei promete regular o sistema de transporte público de Natal

A cada 12 horas uma árvore 
cai em Natal, diz Bombeiros

MANUTENÇÃO

A cada 12h é registrada uma 
ocorrência com queda de galhos e ár-
vores em Natal, de acordo com dados 
do Corpo de Bombeiros do Rio Gran-
de do Norte. Foram contabilizados 
400 casos até agosto deste ano.

Em todo o ano de 2017, segundo 
o Corpo de Bombeiros, foram regis-
tradas 361 ocorrências com árvores 
em Natal. Uma explicação para isso 
é que, desde novembro de 2017, as 
árvores da cidade de Natal não rece-
bem manutenção. O serviço de poda 
de árvores está suspenso.

A Secretaria Municipal de Ser-

viços Urbanos (Semsur) informou 
que está com processo licitatório em 
andamento para a contratação de 
empresa que realizará os serviços de 
poda nas árvores. A manutenção só 
será retomada quando houver esta 
defi nição e a ordem para iniciar os 
serviços.

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
informou que o levantamento fl orís-
tico na cidade está temporariamente 
suspenso, aguardando convênio pa-
ra solicitar a contratação de profi s-
sionais capacitados para execução. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mortes no trânsito caem 
45% em Natal, diz estudo
Levantamento do Ministério da Saúde 
aponta que, em seis anos, houve 
uma redução de 45% nas mortes no 
trânsito em Natal. Em 2016, no último 
diagnóstico, foram registradas 53 
mortes, contra 98 em 2010.

José Aldenir / Agora RN
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Nova versão da Lei Geral das Micro e 
Pequenas poderá sair ainda este ano

EXPECTATIVA

José Aldenir / Agora RN

O superintendente do Sebrae-
-RN, José Ferreira de Melo Neto, 
não perdeu as esperanças de que a 
nova versão da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que estabelece 
normas gerais garantindo tratamen-
to diferenciado às ME e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP), seja sancio-
nada ainda este ano em Natal. 

O texto está desde abril na Câ-
mara Municipal, aguardando libera-
ção pelo conjunto dos vereadores. O 
passo seguinte será sua sanção pelo 

prefeito Álvaro Dias (MDB).
Para o superintendente do Se-

brae RN, é preciso que o trâmite 
legislativo seja respeitado em sua 
integralidade, e que o passo dado até 

aqui já foi muito importante dentro 
do processo. “Estou otimista e acho 
que poderemos ter a nova Lei Geral 
ainda este ano”, acredita.

Atualmente, está em vigência a 

Lei nº 6.025/2009, que determina a 
implantação no âmbito municipal 
do Estatuto Nacional da MPE, mas 
o texto necessitava de atualizações 
em destaques importantes como a 
desburocratização e compras gover-
namentais.

Ao dar entrada no Legislativo, 
em abril, o texto elaborado a partir 
de contribuições de empresas e en-
tidades representativas das micro 
e pequenas empresas, sob a orien-
tação do Sebrae local, seguiu o rito 
normal. 

A criação de uma rede municipal 
de políticas de desenvolvimento, o 
estímulo à educação empreendedo-
ra, ao associativismo e cooperativis-
mo, além de incentivos tributários e 
de infraestrutura, são alguns dos as-
pectos destacados no texto que está 
Câmara Municipal de Natal. Resta 
os vereadores fazerem a sua parte. 

Superintendente do Sebrae, “Zeca Melo”, crê na sanção da lei ainda este ano

Texto está desde abril 
na Câmara Municipal, 
aguardando liberação 
dos vereadores e, em 
seguida, partir para a 
sanção do prefeito

Turismo: Rio Grande do Norte 
volta ao cenário internacional

NO MUNDO

José Aldenir / Agora RN

O turismo é responsável por uma 
das maiores receitas do Rio Grande 
do Norte. O setor gera mais de 100 
mil empregos em hotelarias, agên-
cia de viagens, restaurantes, entre 
outros setores da cadeia produtiva. 
Com a chegada de novos empreen-
dimentos internacionais na capital e 
em outras cidades do estado, o pano-
rama para o futuro torna-se positivo.

Segundo a jornalista de turismo 
Cristina Lira, o estado está cami-
nhando para voltar ao cenário inter-
nacional. “Há oito anos tivemos um 
crescimento considerável. Estamos 
caminhando para isso outra vez. O 
grupo português Vila Galé chegou 
recentemente no município de Tou-
ros e logo teremos um grupo polonês 
construindo um resort em Baía For-
mosa. Isso é muito bom para o RN. 
Tendo bons equipamentos hotelei-
ros, surgem novos interesses para o 
estado”, diz Cristina Lira.

Apesar de ainda ser majoritaria-
mente voltado para as praias, outras 
esferas vêm ganhando destaque, 
como o turismo de eventos. Equipa-
mentos como o Centro de Conven-
ções de Natal abrem possibilidades 
para novos mercados. “Uma pessoa 

quando vem para um evento acaba 
passando dois ou três dias e traz 
acompanhantes. Isso impulsiona o 
turismo de aventura e o de lazer”.

Uma pesquisa recente constatou 
que apesar de 96% dos turistas en-
trevistados aprovarem o RN como 
um bom destino, metade dos entre-
vistados citaram a segurança pú-
blica como um aspecto negativo. Os 
dados foram colhidos pela Federação 
do Comércio, Bens, Serviços e Turis-
mo do RN (Fecomércio/RN) em ja-
neiro deste ano. Para Cristina Lira, 
essa deve ser uma das prioridades 
do próximo governante. “O turismo 
com segurança e infraestrutura é a 
bola da vez”, avalia Cristina Lira. 

Cristina Lira: “Turismo volta a crescer”
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Fã de Xuxa que morreu após encontro 
com ela previu que sofreria um infarto

PREMONIÇÃO

Instagram / Reprodução

Argentino faleceu na última quarta-feira, 19, após encontrar a apresentadora em um aeroporto de 
Buenos Aires. Um dia antes, ele publicou em seu Facebook que morreria de infarto no dia seguinte

Parece história de cinema, mas a 
trágica situação envolvendo o gran-
de fã de Xuxa Meneghel Hernan 
Mondragon teve uma continuação 
ainda mais surpreendente. Ele pre-
viu a própria data da morte, como 
brincadeira, e compartilhou nas re-
des sociais. 

O argentino faleceu na última 
quarta-feira, 19, após encontrar 
Xuxa em um aeroporto de Buenos 
Aires. Um dia antes do triste acon-
tecimento, ele publicou em seu Face-
book a capa da Revista Caras local 
da semana, que trazia Xuxa na ca-
pa. A legenda deixou os internautas 
chocados. “Vou morrer de infarto. 
Amanhã”, escreveu ele. De fato, no 
dia seguinte, o encontro com a loira 

parece ter sido emocionante demais 
e ele veio a óbito após passar mal.

A loira postou uma imagem ao 
lado do fã no Instagram junto com 
um texto emocionante. “Quando eu 
deixei de fazer o programa na Argen-
tina, eu fi quei dias com a carinha de 
Hernan Mondragon na minha cabe-
ça... Sempre que me via era emoção 
pura”, relembrou.

“Hoje, na chegada do aeroporto, 
ele se emocionou tanto que passou 
mal e inacreditavelmente se foi. É... 
meu seguidor, meu fã e amigo, virou 
anjo... Meu coração está apertado 
por não poder fazer nada pra tê-lo ao 
meu lado. Desculpe. Voy te guardar 
en mi alma”, declarou a cantora. Via 
Caras.  Apresentadora da Record TV postou mensagem emocionada nas redes sociais

SEGUNDOS
EM QUINZE

Zezé di Camargo faz vídeo 
logo após sair do motel

Álbum de Chico Buarque 
concorre no Grammy

Zezé di Camargo supreendeu com 
um vídeo na terça-feira, 18. Dentro 
do carro, o cantor mostrou sua 
amada, Graciele Lacerda, dirigindo 
após saírem do motel logo cedo, às 
6h55. Na gravação, ele se declarou 
para a mulher. “Gente, amar para 
mim é isso aqui: namorar até 
amanhecer o dia”, escreveu.

A Academia Latina da Gravação 
anunciou os indicados para o 19° 
Grammy Latino, a maior honraria 
da música latina. Chico Buarque 
concorre na categoria álbum do ano, 
por “Caravanas”. Yamandu Costa, 
Hermeto Pascoal e Hamilton de 
Holanda estão na disputa de melhor 
álbum instrumental.

Maurício Nahas
Simaria desaparece 
das redes sociais após 
nova pausa na carreira

SUMIÇO

Instagram / Reprodução

Cantora trata uma tuberculose

Novamente fora dos palcos, 
Simaria, da dupla com Simone, 
resolveu se afastar também das 
redes sociais. Após divulgar que 
ela e sua irmã resolveram pausar a 
agenda de shows mais uma vez - já 
que no último sábado, 15, Simone 
precisou performar sozinha em 
Santa Catarina, pois sua irmã 
voltou a se sentir mal - a morena 
desapareceu dos seus perfi s na web.

Na última publicação da 
cantora, há quase uma semana, a 
artista apareceu fazendo pose em 
uma escada. No registro, os fãs das 
coleguinhas deixaram recados de 
melhoras para a cantora. 



ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Para mim bastaria 
estar certo de que 

você e eu existimos 
neste momento”

(Gabriel Garcia Marquez)

>> Nas telas de Natal. 
Desde quinta-feira, as três 
redes de cinemas da cidade 
exibem duas boas opções 
de fi lmes para quem quer 
entretenimento. Na ação 
virtual “Buscando”, um pai 
procura a fi lha adolescente 
desaparecida há 37 horas 
a partir das pistas no 
computador da garota. 
Na aventura “O Mistério 
do Relógio na Parede”, 
um menino de 12 anos 
enfrenta o poder político da 
sua cidade para salvar seu 
cachorro. 

>> Graves suspeitas. Na rápida 
multiplicação de assaltos a cofres 
de empresas e arrombamentos 
de caixas eletrônicos, surgem 
no meio policial suspeitas de 
indícios de motivos políticos e 
não roubos comuns. Há suspeitas 
também que os grupos de assalto 
montam a logística de fuga em 
assentamentos.

>> Até tu, capitão? O episódio 
envolvendo o candidato a senador 
Styvenson Valentim numa blitz 
policial, é o retrato em negativo 
daqueles que forjam um perfi l 
moralista e se autonomeiam 
palmatória do mundo. A surrada 
máxima (ou mínima) do faça o que 
eu digo e não o que eu faço sempre 
inverte o feitiço.

>> Pokemon na área. A 
Niantic, empresa responsável 
pelo game Pokemon Go, vem 
surpreendendo seus milhões 
de usuários adicionando novos 
monstrinhos. Na semana passada, 
a notícia de que dois raros 
bichinhos apareceram na UFRN 
atraiu centenas de jogadores para 
as áreas do setor II e Escola de 
Música. 

>> Fricote virtual. Foram 
somente um elogio ao estado de 
Israel e uma crítica à pauta gay 
do jornalismo da GloboNews, 
e pronto. O correspondente em 
Nova York, Guga Chacra, se 
sentiu atingidinho e bloqueou este 
colunista em sua conta do Twitter. 
Aliás, a intolerância ideológica 
avança na chamada grande mídia.

>> Pura poesia. Duas canções 
assinadas por dois monstros 
da MPB. Uma lançada no ano 
passado, por Chico Buarque, 
outra lançada há pouco, por 
Gilberto Gil. “Tua Cantiga” e 
“Quatro Pedacinhos” são as 
duas melhores composições dos 
respectivos anos e que mostram 
o ápice poético para cantar uma 
musa.
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O petista

(Autor desconhecido)

O inquieto roqueiro Lobão já 
defi niu o perfi l sócio-político 
de um militante do PT como 

sendo algo semelhante a um pombo 
jogando xadrez com um ser huma-
no: no decorrer do jogo, a ave vai 
derrubar as peças, cagar no tabu-
leiro, encher o peito e sair contando 
vitórias. Um petista fanático é mais 
chato que nariz entupido.

O petista é o cara que se es-
candaliza com Jair Bolsonaro, mas 
não vê problema algum nas fi guras 
corruptas Graça Foster, Dilma Rou-
sseff, Zé Dirceu e Lula. É o pentelho 
que se preocupa com os centavos da 
passagem de ônibus, mas ignora os 
milhões roubados da Petrobras e os 
desvios nas contas públicas. 

O petista é a dondoca sociolo-
gizada que defende o aborto, mas 
considera a palmada um crime he-
diondo. Que argumenta em favor do 
assassinato de um feto, mas fi ca in-
dignada quando alguém defende pe-
na de morte para autores de crimes 
hediondos. Que se horroriza com 
uma cantada e protege o pedófi lo.

Petista é aquele que odeia os ju-
deus e quer a destruição do Estado 
de Israel, mas faz campanha contra 
o racismo xingando os adversários 
de nazistas. É o que acusa Bolsona-
ro de ser apologista do estupro, mas 
ignora o professor que defendeu o 
estupro como castigo para a jorna-
lista Rachel Sheherazade. 

É aquele que chama empresá-
rio de sonegador, mas aceita a ma-
quiagem fi scal do governo da com-
panheira Dilma. É o que protesta 
quando morre um trafi cante e feste-
ja quando morre um policial militar. 
É aquele que não se importa em 
aniquilar um adversário, se isso for 
importante para a causa socialista.

É aquele que passa a odiar sua 
própria cidade quando a maioria dos 
habitantes não vota em seus candi-

datos. Petista é o que trata o caso 
Celso Daniel como um crime comum 
e considera um atentado contra um 
candidato a presidente da República 
apenas uma delinquência isolada de 
um doente de psicopatia.

O petista sectário condena 
a democracia norte-americana e 
enaltece as ditaduras de Cuba e 
da Venezuela. Acredita que o Papa 
Francisco enviou terço pra Lula, crê 
e repercute as mentiras sobre falsos 
documentos da ONU. Espalha na 
internet o delírio militante de que 
Lula foi indicado ao Prêmio Nobel 
da Paz.

Petista é aquele que usa a ex-
pressão “ação penal 470” para se 
referir ao escândalo do mensalão de 
autoria do próprio PT. É aquele que 
defende o uso do dinheiro público 
(3 bilhões) para ajudar os partidos 
políticos nas eleições. 

É aquele que não vê nada de-
mais no fato de o PIB per capita da 
Coreia do Sul ser de 32 mil dólares 
e o da Coreia do Norte ser apenas 
1.800 dólares. Afi nal, a Coreia co-
munista é mais igualitária. É aque-
le que apoia o movimento gay, mas 
também apoia o regime cubano, que 
já fuzilou centenas de homossexu-
ais. 

É aquele que acredita em go-
verno grátis, mesmo quando o País 
trabalha até maio só para pagar 
impostos. É aquele que odeia a cen-
sura, mas quer o controle social da 
mídia. É aquele que faz tudo para 
acabar com a família e a igreja, pois 
sabe que elas são os principais focos 
de resistência ao poder do Estado. 

Petista é aquele que alimenta 
os tais movimentos sociais como se 
estes realmente representassem a 
maioria da sociedade. No fundo ele 
sabe que o país foi e ainda está sen-
do saqueado, exaurido, violentado, 
destroçado, após 13 anos de gover-
nos do PT, mas vomita o dia inteiro 
que ameaça é o Bolsonaro. 

Quando não votam às cegas em 
São Paulo, nordestinos votam 

nos postes em casa. 

(Adriano Luiz Fochettini)

Capitão Styvenson pego na 
blitz? Isso que é beber 

na própria fonte!  

(Patrícia M. Januário)

Não pode eleger o pai do kit 
gay, temos que proteger as 

criancinhas.

(Roger F. Cintra)

PICARDIA NAS REDES
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...do portal Yahoo 
Notícias: “PF acredita 
que autor de atentado 
a Bolsonaro agiu 
sozinho”;

...da Revista ISTOÉ: 
“A tática de Toffoli Já 
há quem considere que 
o novo presidente do 
STF não irá colocar em 
votação a prisão em 
segunda instância”;

...da revista Exame: 
“Principal emissora da 
Arábia Saudita tem 
sua primeira âncora 
mulher”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Haddad. Pesquisa Datafolha 
encomendada pela Folha de 
S.Paulo e a TV Globo, feita entre 
18 e 19 de setembro, e divulgada 
na última quinta-feira, mostra 
que a popularidade do substituto 
do ex-presidente Lula, Fernando 
Haddad (PT), cresceu. “De 11 de 
setembro, dia da ofi cialização de 
sua candidatura, até o dia 19, 
Haddad se mostrou mais conhecido 
pelo eleitoral de 65% para 74%”, 
disse matéria do Yahoo Notícias. 
“Um outro dado curioso da 
pesquisa é que quando os eleitores 
são informados que Haddad é 
o candidato de Lula, o número 
disparou de 39% para 64%”, 
acrescenta o portal.

>> Bolsonaro. O candidato do PSL 
à Presidência nas eleições 2018, 
Jair Bolsonaro, foi o destaque da 
capa da edição da semana passada 
da revista britânica The Economist. 
A publicação destaca o candidato 
como sendo “a última ameaça para 
a América Latina” e afi rma que 
uma vitória de Bolsonaro nas urnas 
seria “desastroso” para o Brasil e a 
região. 
O texto compara o avanço de 
Bolsonaro e de suas propostas ao 
populismo nos Estados Unidos, 
com Donald Trump; na Itália, com 
Matteo Salvini; e nas Filipinas de 
Rodrigo Duterte. “Os brasileiros 
não devem se enganar. Bolsonaro 
tem uma admiração preocupante 
por ditaduras”, diz o texto.

>> Denunciados. Na tarde 
desta terça, 18, o vereador Sandro 
Pimentel (PSOL) protocolou no 
Tribunal de Contas do Estado 
denúncia contra o Prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e o ex-prefeito, 
Carlos Eduardo Alves. O que 
embasa o pedido de investigação, 
segundo o parlamentar, é a 
ausência do repasse obrigatório 
da Prefeitura para o Natalprev, 
instituto que administra a 
previdência dos servidores 
municipais. Segundo análise feita 
pelo vereador, e por  técnicos em 
contabilidade, a Prefeitura deixou 
de repassar cerca de R$ 32 milhões, 
entre janeiro e junho desse ano, 
em contribuições patronais e dos 
próprios trabalhadores. 
Sandro pede na representação que 
caso comprovada a confi guração 
de crime de responsabilidade o 
prefeito e ex-prefeito recebam as 
sanções previstas em lei. 

>> Atraso continua. “Nestes 
últimos anos, não é apenas o salário 
dos servidores que o Governo do 
Estado tem atrasado o pagamento. 
As associações representativas 
dos policiais e bombeiros militares 
estaduais também sofrem com 
a incerteza do repasse das 
mensalidades dos associados, que 
são descontadas no contracheque. 
O repasse dos recursos, que deve 
ser feito até quatro dias após o 
pagamento dos salários, não tem 
mais data certa. O último repasse, 
por exemplo, referente ao mês 
de agosto, está com cerca de 40 
dias de atraso e não tem data 
para acontecer”. Da presidente 
da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares do RN (ASSPMBMRN), 
Márcia Carvalho.

>> Unidos. É logo, às 8h30, 
no auditório da UNI-RN, que a 
Associação dos Magistrados do 
Rio Grande do Norte (AMARN), o 
Movimento Articulado de Combate 
à Corrupção (MARCCO/RN), a 
Associação do Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(AMPERN), o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral 
e o Ministério Público Federal 
(MPF/RN) lançam a campanha 
“Unidos Contra a Corrupção” em 
parceria com a ONG Transparência 
Internacional Brasil.

>> Espetáculo em Natal. Um 
espetáculo que mistura música, 
teatro e artes visuais! O musical JK 
Um reencontro com o Brasil, uma 
obra da Fundação Brasil meu Amor, 
chega à Natal para apresentação 
única no dia 2 de outubro (terça-
feira), às 20 horas, no Teatro 
Riachuelo, no Shopping Midway 
Mall. Em cena, a cantora Glaucia 
Nasser, acompanhada de uma 
grande orquestra, conta a trajetória 
do país do século XX e vida do 
presidente Juscelino Kubitschek, 
através de canções autorais e 
de compositores nacionais, toda 
pontuada com imagens históricas. 
O musical, que já esteve em cartaz 
em diversas cidades do Brasil, 
como Belo Horizonte, Campinas, 
Curitiba, Brasília e São Paulo, 
com um público de mais de 15 mil 
espectadores, inicia sua turnê pelo 
Nordeste em Salvador (28/09), 
seguindo para Natal (02/10 – Teatro 
Riachuelo) e Maceió (04/10 – Teatro 
Deodoro).

>> CiS Club em Natal. A marca de joias genuinamente 
pernambucana CiS Joias, há nove anos no mercado, tem garantido 
seu lugar em outras cidades do Brasil. Neste mês,  a designer de joias, 
Cris Lemos, arma o evento CiS Club, dia 27, às 17h, na loja Donna 
Donna, em Natal. A tarde promete reunir nomes importantes da 
sociedade natalense, como a blogueira Nathi Faria.
O coquetel do evento fi ca por conta do Fiordes Buffet, e os doces serão 
de Lucinha Cascão. Já a décor leva a assinatura da Join Eventos. Para 
animar o encontro, o DJ Beto Carioca será a atração.

Uma pausa na agenda de 
campanha para o deputado 
federal e candidato à reeleição 
Walter Alves curtir a fi lhota 
Maria Fernanda

Nathália Faria e Ricardo Faria com a anfi triã da noite de lançamento 
da edição 2018 da Revista  Versailles, Larissa Borges. A festa aconteceu 
na última quinta-feira no Salão Thalyson Salvino. A publisher e editora 
Larissa Borges da revista, que completa 12 de anos e virou anuário, estava 
feliz com a presença de parceiros, amigos e personagens da edição

Desfi le Marc Jacobs Verão 2019 no 
New York Fashion Week
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Jojo Maronttinni resolveu desa-
bafar. Em seu Stories do Instagram, 
a funkeira rebateu as críticas refe-
rente ao seu corpo. Incomodada, ela 
falou sobre a cirurgia que fez recen-
temente, na qual retirou gordura do 

Jojo Maronttinni rebate críticas a 
seu corpo: “Ninguém tem a ver”

DESABAFO

Ela se disse incomodada com as críticas

Cantora contou detalhes 
sobre cirurgia que realizou 
recentemente, para tirar 
gordura do seu corpo

corpo e colocou no bumbum, e tam-
bém sobre o tamanho dos seus seios, 
visual característico da cantora.  

“As pessoas se preocupam com a 
minha gordura. Aí falam: ‘Ué, você 
não fez lipo? Por que não está ma-
gra?’ Eu não fi z lipo. Eu tirei fl anco 
e fi z enxerto. Tirei a gordura e botei 
na bunda. E, se tiver que fazer, vou 
fazer, porque ninguém tem a ver 
com a minha vida. Meu amor, você 
tem que se amar mesmo. Se você 
não se amar, ninguém vai amar”, 
disse a cantora nas redes sociais. 

Instagram / Reprodução

NOVELAS

Galdino intriga Laureta contra Karola. Laureta desconfi a de que Roberval pode estar tramando contra ela. Robinho 
insinua que Rosa pode ter traído Laureta. Ícaro e Rosa trocam provocações, e acabam fazendo amor. Edgar fl agra 
Severo furtando dinheiro de Karen na mansão. Rochelle ofende Roberval, que expulsa a sobrinha de casa.

SEGUNDO SOL

Resumos dos capítulos fi nais não serão divulgados pela emissora.
ORGULHO E PAIXÃO

Amadeu diz a Samuca que comprou a Criotec porque deseja ser congelado. Miss Celine conta a Marocas 
sobre o alvoroço dos alunos em sala de aula. Cesária critica a postura e a conduta de Dom Sabino. Emílio, 
Amadeu e Mariacarla planejam ações para prejudicar Samuca e obter o controle da SamVita. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 31
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L

IBERTADOS
OSERGIPE
TESEAR

MOFONADAR
AICOROLA

BUCALRED
TAPECEIRO
OZRAMTR
MBONECA

CAPATSTP
TEPOSCA

DISCOATER
CATEDCD

DORMITORIO

Aquele
que corta 
a madeira

Artigo
definido

masculino
singular

Trabalho
final do

Doutorado

Laço aper-
tado como
o dado na
gravata 

Pisca-(?),
disposi-
tivo do
carro

Parte da
flor for-
mada de
pétalas

(?) Motta,
cantor de
"Manuel"

(MPB)

A higiene
orientada
por den-

tistas
Fabricante
de peça

para cobrir
assoalhos

Memória
alterável 
de micros
(Inform.)

Consoan-
tes de
"cota"

"O Mágico
de (?)",
filme

O papel
de enve-
lopes co-
merciais

Tribunal
Superior
do Traba-
lho (sigla)

Heroína
de "O

Guarani"
(Lit.)

Chico Any-
sio: viveu 
o professor
Raimundo

400, em 
algarismos
romanos

Livres da
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Substitui
a tripula-
ção no

comando
da aero-

nave

Imobiliza-
dor de

fraturas
2  letra

Thiago Rodrigues: atu-
ou em "Sete Vidas"

Sua capital
é Aracaju
Competen-
te; capaz

Primeiro
verbete

Lançado

Mover-se
na água

Coletivo de
"padres"

Sinal de
umidade
Ditongo

de "faixa"

Cobertura
do livro 

A ti
(Gram.)

Sucede
ao "Q"

Junção de
paredes

Brinquedo 
de meninas
Avaliar na
balança 

Fazer pa-
rar; deter 
Extraterres-
tre (abrev.)

Camarão
(bras.)
Depois 

de

Formato
do DVD

Cômodo pa-
ra dormir

Operação
bancária
Massa

(símbolo)

Detestado;
abominado
Sílaba de
"opção"

(?)-shop, loja típica
de aeroportos

a

4/capa — free. 5/bucal — disco. 8/serrador.

HORÓSCOPO

Respeite o desejo de fi car no seu canto hoje. 
Pode ter algum gasto inesperado. O trabalho vai 
exigir mais concentração. Sorte em acordos. Não 
deixe a insegurança atrapalhar o amor.

Fase positiva para promover mudanças no 
emprego ou em seu dia a dia. Bom momento 
também para cuidar melhor da saúde. Revele 
todo seu romantismo e declare seu amor ao par.

Você vai mostrar mais agilidade no trabalho. 
Aproveite para resolver pendências. Conte com 
os amigos. Sintonia com pessoa conhecida pode 
despertar novos sentimentos.

A Lua traz sorte, entusiasmo e fará tudo parecer 
mais fácil para você. Até o clima no trabalho 
fi cará mais leve e descontraído. Estimule a 
cooperação. Fase romântica a dois.

O desejo de se destacar no que faz será 
maior. No trabalho, mexa seus pauzinhos 
discretamente para conquistar uma promoção. 
Na paquera, puxe papo para conhecer o alvo.

Assuntos de casa e trabalho vão exigir atenção 
no início do dia. Que tal reunir os amigos para 
colocar o papo em dia? Na paquera, talvez 
queira fazer amizade antes de se envolver.

Viagem a dois ou com amigos pode ser 
estimulante. Mas você também pode curtir bons 
momentos ao lado da família. Experimente ir a 
outros lugares e conhecer gente nova.

Você está entrando em uma fase de conquistas 
e realizações. Você terá criatividade de sobra 
para vencer qualquer desafi o. Bom momento 
para fazer planos com seu bem.

Há sinal de mudanças e imprevistos no trabalho, 
mas tudo indica que serão positivas. Você 
terá muita facilidade para fazer acordos. Forte 
atração por colega.

Boa fase para cursos e concursos. Se a grana 
anda curta, pense em algo que possa fazer em 
casa para ganhar dinheiro. Você vai querer a paz 
de um relacionamento seguro.

A união faz a força e você deve se unir a outras 
pessoas para conquistar seus objetivos. Boa 
fase para cuidar das fi nanças. Dê mais valor a 
quem ama.

Você vai se sentir mais confi ante para encarar 
os problemas e mudar o que incomoda. Chegou 
a hora de virar o jogo a seu favor. Terá ótimas 
ideias para apimentar a relação!

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)
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE 
ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN, NIRE 24300000928 E 

CNPJ 08.334.385/0001-35, REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos 07 (sete) dias do mês de Fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 10:00 horas, 
em sua sede social à Avenida Senador Salgado Filho, nº 1555 – Tirol, nesta Capital, reuniu-
se o Conselho de Administração da Sociedade. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros 
presentes José Mairton Figueiredo de França, Marcelo Saldanha Toscano, Maurício de 
Fontes Oliveira, Rondinelle Silva Oliveira, Vicente de Paula Dantas Gomes, Adamires 
França e a Conselheira Suplente Glaucia Regina Luz Xavier da Costa, convidaram a mim, 
Honney Kláuber Justino de Assis, para secretariar a reunião, cuja convocação obedeceu às 
formalidades legais. De acordo com a pauta dos trabalhos, o Presidente submeteu para 
apreciação dos Conselheiros a Proposta 01/2018-D, que trata dos seguintes assuntos: a) 
Aprovação do Reajuste Tarifário Linear de 4,36% (quatro vírgula trinta e seis por cento), 
referente às perdas inflacionárias do período de setembro de 2016 a agosto de 2017, sobre 
as tarifas de águas e esgotos dos sistemas operados pela CAERN no Estado do RN.  b) 
Aprovação da concessão de incentivos e critérios para negociação dos débitos de 
responsabilidade das Pessoas Jurídicas do Direito Público, especialmente as Prefeituras 
Municipais, substituindo os efeitos da Resolução nº 07/2016-CA. Após análise e discussão 
de todos os documentos apresentados nas citada propostas, o Conselho manifestou-se 
favoravelmente à aprovação da Resolução nº 01/2018-CA, que dispõe sobre o 
reajustamento tarifário. No entanto, quanto a proposta da Resolução nº 02/2018-CA, após 
discussão e entendimentos, a Diretoria retirou da pauta para que a matéria fosse submetida 
aos questionamentos apontados pelos Conselheiros na reunião, questionamentos esses, 
que foram encaminhados para área comercial da CAERN. Em continuidade à reunião, foi 
apresentado aos Conselheiros as Propostas nºs 03/2018-D, 04/2018-D, e 05/2018-D, cujos 
assuntos estão relacionados ao atendimento da Lei 13.303/2016. Para a implantação da 
referida lei se faz necessárias muitas adequações internas na Companhia, e ainda, 
considerando que após a vigência da lei, dar-se o prazo de 02 (dois) anos para as 
adequações necessárias ao seu cumprimento, a Diretoria da CAERN propõe para 
aprovação as referidas propostas, quais sejam: Proposta nº 03/2018-D, que dispõe do novo 
Código de Conduta, Integridade e Ética da CAERN. A Companhia já dispõe de Código de 
Conduta e Ética, aprovado em 22/12/2014, conforme Resolução nº 035/2014-D, porém, de 
acordo com os critérios da lei, o documento precisou passar por adequação de forma a 
cumprir os dispositivos legais, sendo devidamente atualizado. Com a palavra, o 
Conselheiro Vicente de Paula, ressaltou a importância de que nas contratações de 
funcionários terceirizados e estagiários, tenham treinamentos sobre o código de ética de 
acordo com a lei e ainda conforme as normas do próprio código de ética aplicado aos 
mesmos, o que foi aprovado pelos Conselheiros.  Proposta nº 04/2018-D, que trata da 
criação do Comitê de Auditoria Estatutária como órgão auxiliar do Conselho de 
Administração, do Comitê de Elegibilidade para auxiliar os acionistas na indicação de 
membros dos conselhos e da criação da Auditoria Interna vinculada ao Conselho de 
Administração, extinguindo-a da Presidência; Proposta nº 05/2018-D, que trata sobre a 
Política de Gestão de Pessoas da CAERN, que visa direcionar os instrumentos, processos 
e práticas de acordo com as estratégias, visão, missão, objetivos e princípios básicos da 
Companhia. Após análise de todo conteúdo relacionado as propostas, o Conselho de 
Administração deliberou pela aprovação dos assuntos relativos à sua competência, 
determinando a expedição das respectivas resoluções e com referência a Proposta nº 
04/2018-D, tomou conhecimento, aprovando a minuta das competências ligadas à criação 
dos Comitês e da Auditoria Interna, para fins de submissão soberana por parte da 
Assembleia Geral de Acionistas. Dando prosseguimento à pauta, foi deliberado sobre a 
Proposta nº 06/2018, que se refere à aquisição complementar de terreno para construção 
de uma Estação Elevatória de Esgoto, no Conjunto San Vale. Após discussão e 
entendimentos com os Conselheiros sobre o assunto, a Diretoria retirou da pauta para que 
a matéria fosse submetida à apreciação da Assessoria Jurídica quanto a necessidade e 
forma da aquisição conforme pretendido, questionamentos esses que foram 
encaminhados para Assessoria Jurídica. Em seguida foi apresentado a Proposta nº 
07/2018-D, sobre a contratação de empréstimo no valor de R$ 90.550.295,30 (noventa 
milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), 
destinados a custear um programa de micromedição para a instalação de poços na Cidade 
de Mossoró/RN.  Após discussão e entendimentos com os Conselheiros sobre o assunto, a 
Diretoria retirou da pauta para que a matéria fosse submetida para complementação da 
Proposta de Diretoria com resposta aos esclarecimentos a pedido do Conselho de 
Administração. Questionamentos esses que foram enviados para a Diretoria de 
Planejamento e Finanças. Esgotada a pauta dos trabalhos, o Presidente facultou a palavra 
e como dela ninguém quisesse fazer uso, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, 
que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. A presente ata está 
conforme a original às fls 104/105 do Livro n° 03 das Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia

Rondinelle Silva Oliveira

Vicente de Paula Dantas Gomes

Adamires França

CONSELHEIRA SUPLENTECONSELHEIRO MEMBRO

CONSELHEIRO MEMBRO

 

CONSELHEIRO MEMBRO

 

 

CONSELHEIRO MEMBRO

Glaucia Regina Luz Xavier da Costa

Marcelo Saldanha Toscano
CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE

José Mairton Figueiredo de França

Honney Klaúber Justino de Assis
SECRETÁRIA

CONSELHEIRO PRESIDENTE
  

 

Maurício de Fontes Oliveira
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A cada mês o governo estadual aposenta 70 policiais militares. Este 
é o grande motivo da falta de policiais nas ruas da nossa capital. O 
certo seria aposentar 70 policiais militares e contratar outros 80 
mensalmente, para ir aumentando o efetivo de policiais gradativamente. 
Temos um milhão de homens juntando as três forças armadas; exercito, 
marinha e aeronáutica. Entendo que o governo federal deve colocar 
todos nas ruas para poder ajudar a Policia a prestar bons serviços de 
segurança publica a população.

1. Construção de Vilas Militares na capital e no interior, evitando com 
isso as despesas de alugueis para os policiais consequentemente 
aumentando os salários dos policias. Escolas Militares, nenhuma 
escola militar tem vaga, porque a procura dos brasileiros é altíssima. 
Precisamos abrir escolas militares nas principais cidades do estado.
2. Maioridade penal: 14 anos de idade como estava na Constituição de 
1824.
3. Policial não pode ser processado após matar bandido. (Excludente de 
Ilicitude).
4. Revogar o estatuto do Desarmamento.
5. As delegacias terem orçamento próprio.

PROPOSTAS

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



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



        


     
        




           


     
 


           



Principal meta do América em 
2019 é retonar para a Série C

FUTEBOL

José Aldenir / Agora RN

O presidente do América, Edu-
ardo Rocha, anunciou que o projeto 
do clube para o ano de 2019 é subir 
o time da Série D para a Série C do 
Campeonato Brasileiro. 

Segundo ele, a previsão é iniciar 
os trabalhos ainda neste semestre. 
“Compete ao América voltar para a 
Série C, e nós vamos trabalhar nes-
se sentido. Para isso, contamos com 
apoio da nossa torcida”, afi rmou.

O presidente acredita que a pre-
paração de um time forte pode fazer 
com que o América volte a disputar 
fi nais de competições. “O América 

espera trabalhar para entrar forte 
e disputar todas as competições, 
chegando na fi nal e tentando ser o 
campeão em todas que participar”.

Rocha acredita que o time não 
está “menor” atualmente por estar 

na Série D.
“Tem que nivelar por série, evi-

dente, mas o América está de forma 
atípica na Série D. Onde você passa, 
as pessoas nem sequer acreditam 
nisso”, fi nalizou. 

Presidente Eduardo Rocha (Centro): “Compete ao América voltar à Série C”

Planejamento do clube 
é iniciar ainda neste 
semestre a formação 
do novo elenco para a 
próxima temporada

TIME INGLÊS

Argentino Agüero 
renova contrato até 
2021 com o City

A passagem de Sergio Agüero 
pelo Manchester City vai completar 
uma década. Na sexta-feira, 21, a 
diretoria do clube inglês anunciou a 
ampliação do contrato do atacante 
argentino por mais um ano, o que o 
torna válido até 2021.

Se Agüero cumprir esse acordo 
até o fi nal, o argentino completará 
dez anos como jogador do City, 
pois o atacante chegou ao clube em 
2011, contratado junto ao Atlético de 
Madrid. Ele diz que completar uma 
década como jogador do time  inglês 
o motivou a ampliar vínculo. 

Getty Images

Aguero atua City desde 2011

Equipe potiguar é campeã de  
torneio paralímpico brasileiro

ATLETISMO 

José Aldenir / Agora RN

Atletas do América que formam 
o Clube Paralímpico do Rio Grande 
do Norte (CPRN) quebraram onze 
recordes no Campeonato Brasileiro 
Paralímpico, no último fi m de sema-
na, em São Paulo. 

A equipe do Rio Grande do Nor-
te trouxe cinco medalhas de bronze, 
quatro de prata, quatro de ouro, 
além do troféu de campeão na dispu-
ta por equipes.

A equipe de quatorze atletas, en-
tre 15 e 29 anos de idade, concorreu 
com esportistas de todos os estados 
do Brasil. A modalidade que dispu-
taram foi o atletismo, incluindo pro-
vas de corrida, salto e arremesso.

A atleta Jhennyfa Lavínia, de 
17 anos, competiu em salto e reveza-
mento à distância, batendo cinco re-
cordes. Ela já coleciona mais de 150 
medalhas e trouxe mais cinco dessa 
competição.

“É muito gratifi cante para mim, 
pois vejo várias pessoas sonhando 
com isso, e eu tive como realizar meu 
sonho”, declarou.

Segundo o técnico do clube, 
Armando Lima, nenhuma equipe 
conquistou tantas medalhas antes. 
“Essa conquista é uma coisa extraor-

dinária, pois nunca se viu no Brasil 
tantos recordes e tantas medalhas 
de ouro em uma equipe só”, explicou.

O técnico acrescenta ainda que 
os atletas são detectados como excep-
cionais em suas defi ciências sejam 
físicas, intelectuais ou mentais. “O 
treinamento que oferecemos a esses 
jovens melhora a qualidade de vida, e 
a família fi ca agradecida pela mudan-
ça de comportamento”, avaliou.

Segundo o presidente do Amé-
rica de Natal, Eduardo Rocha, esse 
é um recorde para o Rio Grande do 
Norte. “Ser bem representado fora 
do Estado e ganhar títulos brasilei-
ros, quebrando recordes sul-ameri-
canos, é uma satisfação muito gran-
de”, encerrou. 

Potiguares obtiveram 14 medalhas


