
w w w . a g o r a r n . c o m . b r

Terça-feira,
11 de setembro de 2018 
Edição nº 386 | ano 2

TEMPO
MAX: 30 ºC 
MIN: 23 ºC EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 23H10

JORNAL DIÁRIO DE  
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FGFDGDG 0X

Quase 80% das
famílias potiguares 
se endividaram em 
2017, diz Fecomércio
Registro é o mais alto do Nordeste 
e quarto de todo o País. Segundo a 
pesquisa, o valor está 4% acima do 
registrado no ano de 2016.TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

IDEB 07ESTÁDIO NOVO 16
América FC / Divulgação

Over / Divulgação

IMPROBIDADE 04

Carlos Eduardo teria cobrado 
propina para aumentar tarifa

Arena América deve abrir suas 
portas no Campeonato Estadual

Ministério Público Estadual abriu inquérito para apurar se ex-prefeito de Natal, candidato a governador pelo 
PDT, teria acertado doações para a sua campanha em troca de conceder reajuste de quase 9% nos ônibus.

Até o início do ano que vem, clube espera ter fi nalizado o primeiro módulo do 
estádio, com capacidade para 4,5 mil torcedores. Capacidade pode aumentar.

Projeto da Arena América prevê capacidade para 25 mil torcedores - ainda sem prazo para conclusão. Estádio fi ca em Parnamirim

Escola obteve nota 7,5 no levantamento

Over está entre 
as dez melhores 
escolas do País, 
aponta ranking

Resultados do Ideb levam em conta o 
desempenho de alunos em provas de 
português e matemática e a taxa de 
fl uxo da escola e são referentes a 2017.



Indefi nição eleitoral

Pesquisa do Instituto Consult divulgada nesta segunda-feira, 
10, pelo Blog do BG e pela 98 FM mostra que, faltando menos 
de um mês para o primeiro turno, ainda é expressivo o 

contingente formado por eleitores indecisos quanto à eleição para o 
Governo do Estado ou por aqueles que rejeitam todos os candidatos 
apresentados. No levantamento, que ouviu 1,7 mil pessoas entre 
os dias 4 e 7 de setembro, 37,5% dos entrevistados disseram que 
não pretendem votar em nenhum dos candidatos ou não quiseram 
responder ao questionário. O número é menor do que o verifi cado 
em agosto (43%), mas continua signifi cativo porque é maior do que 
as intenções de voto na primeira colocada, Fátima Bezerra (PT), que 
soma 32% na estimulada.

>> Dados. A pesquisa Consult/
Blog do BG/98 FM tem margem de 
erro de 2,3% e grau de confi ança de 
95%. O levantamento foi registrado 
na Justiça Eleitoral sob o protocolo 
RN-08648/2018.

>> Vem mais. A semana ainda 
reserva outra pesquisa de intenções 
de votos no Rio Grande do Norte. Na 
sexta-feira, 14, deverá ser divulgado 
o novo levantamento do Instituto 
Seta, que trará exclusivamente 
números das eleições para Governo 
do Estado e Senado.

>> Fuga. O ex-deputado estadual 
Gilson Moura se recusou a assumir 
um mandato interino de vereador 
em Parnamirim. Respondendo a 
acusações de corrupção na Justiça, 
Gilson preferiu não voltar aos 
holofotes da política municipal. 
Deu lugar ao empresário “Maurício 
Veículos”, que vai assumir na 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“No meu projeto,
era 15 [anos]”

Candidato à Presidência pelo Podemos, 
Álvaro Dias, ao se declarar a favor da 

redução da maioridade penal

>> Sem provas. A 
procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
pediu ao Supremo Tribunal 
Federal para arquivar uma 
investigação sobre o deputado 
federal Fábio Faria (PSD, 
foto), aberta com base na 
delação premiada de Ricardo 
Saud, ex-executivo do grupo 
J&F. O inquérito apura 
as suspeitas de corrupção 
passiva e caixa dois na 
campanha dele à reeleição 
em 2014. No pedido, a PGR 
afi rma que o delator não 
apresentou documentos 
que comprovassem as 
irregularidades narradas na 
delação.

Câmara por 45 dias a vaga do 
vereador Pastor Alex – que se 
licenciou para cuidar da campanha a 
deputado estadual.

>> Exemplo. Em Parnamirim, já 
é o terceiro vereador a se licenciar 
para se dedicar à campanha 
eleitoral. Antes de Pastor Alex, se 
afastaram temporariamente das 
atividades os vereadores Abidene 
Salustiano (PSC) e Kátia Pires 
(PTC), que deram lugar a Léo 
Lima (PRTB) e Yuri Adrenovitch 
(Democracia Cristã) interinamente.

>> Saída temporária. Em Natal, 
apenas a vereadora Nina Souza 
(PDT) – candidata a deputada 
estadual – seguiu o mesmo 
caminho. Apesar de haver outros 12 
vereadores candidatos nesta eleição, 
só ela deu o exemplo e se licenciou 
das funções para mergulhar em sua 
campanha.

José Aldenir / Agora RN

Jefferson Rudy / Agência Senado
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DO LEITOR
CARTAS

“Farra dos parentes”

Tropas federais na eleição

Proibição a Lula

Atentado a Bolsonaro

Ela votou contra a reforma trabalhista 
e foi sempre a favor do povo. 
Diferente dos outros candidatos ao 
Senado, que só votaram contra o 
povo. Irei votar nela por isso.
@felipe_cabral2009
Comentário via Instagram

É a velha história: se for eleita 
novamente, a chance de continuar 
nas falcatruas é maior. Ainda dá 
tempo de puni-los com nossos votos.
@jussara_maiar
Comentário via Instagram

O povo não tem memória. O grande 
problema do Brasil não são os 
políticos, e sim o povo, que elege 
e reelege os corruptos de carreira. 
Triste isso.
@dlsenedrn
Comentário via Instagram

Agora RN / Reprodução

Instagram: @agorarn / FB: AgoraRN
Redação: redacao@agorarn.com.br

O circo é tão perigoso que precisa 
reforçar a segurança.
@sartopires
Comentário via Instagram

Nunca apagarão uma ideia, só para 
vocês saberem.
Dayckson Rinnelly Pinheiro
Comentário via Facebook

Queria saber qual é a necessidade 
de uma pessoa que não apoia um 
candidato x ou y ir a uma passeata 
do mesmo. Só há uma justifi cativa: a 
pessoa está mal intencionada.
Jacy Nascimento
Comentário via Facebook

>> Em campanha. Candidato a senador pelo PSDB, Geraldo Melo segue 
percorrendo o RN, ao lado dos suplentes Haroldo Azevedo e Ezequiel Ferreira.
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Fátima tem 32%; Carlos, 17,65%; 
e Robinson, 10,53%, diz Consult

CONSULT/BG/98 FM

José Aldenir / Agora RN

Petista lidera a preferência do eleitorado faltando menos de um mês 
para o primeiro turno. Na espontânea, metade ainda não tem candidato

A menos de um mês da realiza-
ção do primeiro turno, a candidata 
do PT, Fátima Bezerra, lidera a pre-
ferência do eleitorado potiguar para 
o Governo do Rio Grande do Norte, 
seguida de Carlos Eduardo Alves 
(PDT) e Robinson Faria (PSD), que 
concorre à reeleição. Pelo menos é o 
que mostra a mais recente pesquisa 
do Instituto Consult, divulgada nes-
ta segunda-feira, 10, pelo Blog do 
BG e pela 98 FM.

De acordo com a sondagem, que 
ouviu 1,7 mil pessoas entre os dias 
4 e 7 de setembro, Fátima tem 32% 
das intenções de voto na pesquisa 
estimulada (quando os nomes dos 
postulantes são apresentados). Em 
segundo lugar, aparece Carlos Edu-
ardo, com 17,65%. O governador 
Robinson Faria fecha o “primeiro pe-
lotão”, com 10,53% das menções. A 
margem de erro é de 2,3% para mais 
ou menos, com grau de confi ança de 
95%. O levantamento foi registrado 
na Justiça Eleitoral sob o protocolo 
RN-08648/2018.

O quarto colocado é Brenno 
Queiroga (Solidariedade), com 
1,18%. Na sequência, vêm Carlos Al-
berto Medeiros (PSOL), com 0,65%; 

Dário Barbosa (PSTU), com 0,24%; e 
Freitas Júnior (Rede) e Heró Bezer-
ra (PRTB), com 0,12% das menções 
cada. 22,65% afi rmaram não ter 
pretensão de votar em nenhum dos 
candidatos, enquanto 14,88% não 
souberam ou não quiseram respon-
der ao questionário.

A candidata do PT também tem 
vantagem na pesquisa espontânea, 
quando os eleitores podem citar 
qualquer nome. Fátima Bezerra 
somou, nesta sondagem, 18,8%. De-

pois dela, os nomes mais lembrados 
foram Carlos Eduardo Alves (8,3%) e 
Robinson Faria (4,4%).

Brenno Queiroga teve o nome 
citado por 0,59% dos entrevistados; 
e Carlos Alberto, Dário Barbosa, 
Freitas Júnior e Heró Bezerra, por 
0,12% cada um. 47,6% não soube-
ram ou não quiseram responder e 
19,9% afi rmaram que não votarão 
em ninguém nas próximas eleições.

O primeiro turno acontece em 7 
de outubro. 

Fátima Bezerra lidera as pesquisas contra Carlos Eduardo e Robinson Faria

CONSULT/BG/98 FM

Styvenson e Garibaldi seriam eleitos 
senadores, segundo o levantamento

José Aldenir / Agora RN

De acordo com a pesquisa Con-
sult/Blog do BG/98 FM, se as elei-
ções fossem hoje, o capitão da Polícia 
Militar Styvenson Valentim (Rede) 
e o senador Garibaldi Alves Filho 
(MDB) seriam eleitos para represen-
tar o Rio Grande do Norte.

Na pesquisa estimulada – quan-
do os nomes dos candidatos são 
apresentados –, e considerando os 
dois votos para senador, Styvenson 
aparece com 27,29%. Candidato à re-
eleição, Garibaldi Filho tem 20,94% 
das preferências.

Empatada tecnicamente com 
Garibaldi, Zenaide Maia (PHS) 
surge com 17,29% das intenções de 
voto na terceira posição. O quarto 
colocado é Geraldo Melo (PSDB), 

este empatado com Zenaide dentro 
da margem de erro – que é de 2,3% 
para mais ou menos. O tucano soma 
14,42%.

A quinta colocação é de Antônio 
Jácome (Podemos), que tem 6,18%. 
Ele é seguido por Magnólia Figueire-

do (Solidariedade), com 3,59%; Ale-
xandre Motta (PT), com 1,65%; Jo-
anílson de Paula Rêgo (Democracia 
Cristã), com 0,65%; Jurandir Mari-
nho (PRTB), com 0,59%; Levi Costa 
(PRTB), com 0,29%; Ana Célia (PS-
TU), com 0,24%; Laílson de Almeida 
(PSOL) e Telma Gurgel (PSOL), com 
0,18% cada; e João Napoleão (Rede), 
com 0,12%. O candidato João Morais 
(PSTU) não pontuou.

De acordo com a Consult, 57,3% 
dos entrevistados afi rmaram que 
não vão votar em ninguém para se-
nador. Outros 49,12% não souberam 
ou não quiseram responder à pesqui-
sa. A soma de todos os valores tota-
liza 200% porque se trata da junção 
de dois cenários. 

Styvenson tem 27,29% na estimulada

INVESTIGAÇÃO

Juiz põe Gilberto 
Kassab no banco dos 
réus e bloqueia bens

O juiz José Gomes Jardim 
Neto, da 9ª Vara da Fazenda 
Pública de São Paulo, abriu 
ação de improbidade contra o 
ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Gilberto Kassab (PSD), 
e determinou o bloqueio de R$ 
21 milhões. Ele é investigado 
por suposto repasse do valor da 
Odebrecht via caixa 2.

Na ação, a Promotoria requereu 
a indisponibilidade de R$ 85 
milhões, equivalentes a três vezes 
o valor supostamente pago ao ex-
prefeito de São Paulo (2006-2012). 
No entanto, o juiz deferiu a medida 
cautelar apenas parcialmente.

“Entendo ser excessivo o 
pedido de indisponibilidade no 
montante de três vezes esse 
valor (R$ 85 006.704,00) em seu 
patrimônio, parecendo a este 
magistrado ser sufi ciente que o 
valor do bloqueio atinja o mesmo 
valor declarado como entregue 
como ‘caixa 2’, anotou. 

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ministro vai responder por caixa 2

SEGUNDOS
EM QUINZE

Segundo suspeito nega 
participação no atentado
Um dos suspeitos da participar 
do atentado contra o candidato à 
Presidência da República pelo PSL, 
Jair Bolsonaro, negou participação 
no ataque. No domingo, 9, de um 
leito no Hospital e Maternidade 
Therezinha de Jesus, em Juiz de 
Fora, recém-operado, Hugo Ricardo 
Bernardo, de 27 anos, afi rmou não 
conhecer Adelio Bispo de Oliveira, 
que confessou o atentado da quinta-
feira passada.

Constança Rezende / Estadão
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MP investiga se Carlos Eduardo 
cobrou propina para subir tarifa

DENÚNCIA

José Aldenir / Agora RN

Pagamento de propina teria sido feito pelo empresário Agnelo Cândido,
que é o atual presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Urbano

O Ministério Público do do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu um 
inquérito civil para apurar o supos-
to pagamento de propina, em forma 
de doação eleitoral, ao ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves (PDT).

A investigação aponta que Car-
los Eduardo, que é candidato ao 
Governo do Estado nas eleições deste 
ano, teria acertado o recebimento de 
propina para autorizar o aumento 
da tarifa do transporte público em 
Natal.

Segundo o inquérito, aberto com 
o número 116.2018.000456, a autori-
zação para o aumento da passagem 
foi feita em troca de recursos a serem 
utilizados, em forma de doação elei-
toral, para a candidatura de Carlos 
Eduardo Alves ao Governo do Esta-
do. O inquérito foi aberto no dia 28 de 
agosto e está sob sigilo.

Ainda de acordo com a inves-
tigação relatada no documento do 
MPRN, que é conduzida pelo promo-
tor Márcio Cardoso Santos, o paga-
mento de propina teria sido feito pelo 
empresário Agnelo Cândido, que é 
o atual presidente do Sindicato das 
Empresas do Transporte Urbano de 
Natal (Seturn).

A portaria que autorizou a aber-
tura do inquérito não menciona se os 
valores seriam doados de maneira 

ofi cial ou via caixa dois. O promotor 
também não indica que valores te-
riam sido prometidos.

Caso seja comprovado o paga-
mento de propina aos agentes públi-
cos, Carlos Eduardo Alves pode ser 
indiciado por improbidade.

O promotor responsável pelo ca-
so solicitou informações ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) sobre as 
doações realizadas para a campanha 
de Carlos Eduardo até o momento.

Atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (MDB) também é investigado. 
Para autorizar o reajuste nas tarifas 
de ônibus, ele teria cobrado propina 
em forma de doação eleitoral para a 

campanha de seu fi lho, Adjuto Dias 
(MDB), para deputado estadual.

A tarifa do transporte público de 
Natal foi reajustada em 8,96% no úl-
timo dia 20 de maio, já na gestão de 
Álvaro Dias. Com isso, a passagem 
pulou de R$ 3,35 para R$ 3,65.

Em nota, a Prefeitura do Natal 
destacou que o reajuste atendeu a 
critérios técnicos e estranhou o fato 
de o inquérito ter sido aberto quase 
quatro meses após o aumento. “Abre 
margem para interpretações de estar 
contaminado pelo processo eleitoral”, 
destacou a gestão, acrescentando que 
está à disposição para prestar os es-
clarecimentos necessários. 

Candidato ao Governo, Carlos Eduardo renunciou à Prefeitura em abril deste ano

ÁREA RURAL

Em Angicos, Carlos Alberto Medeiros 
promete investimentos para o campo

PSOL / Divulgação

O candidato ao Governo do Esta-
do pelo PSOL, Carlos Alberto Medei-
ros, prometeu incentivar, se eleito, 
pequenos produtores da área rural 
no Rio Grande do Norte. Ele citou a 
redução de impostos como uma das 
medidas que pretende implementar.

“Iremos fomentar os pequenos 
produtores e seus arranjos produti-
vos locais para aumentar a produção 
de alimentos e o incremento das 
exportações do Estado”, discursou, 
durante visita a uma vaquejada em 
Angicos, na região Central Potiguar, 
no último domingo, 9.

O candidato do PSOL destacou 

que o homem do campo sofre com 
uma alta carga tributária. “Almocei 
em um restaurante aqui na entrada 
da cidade, e o dono da empresa me 
relatou a difi culdade que enfrenta 

por ter de pagar R$ 12 mil de ICMS”, 
frisou.

Carlos Alberto criticou ainda a 
insegurança no interior. “Quem se 
esforça tanto para gerar renda e em-
pregar convive com a insegurança, 
que, devido à falta de investigação 
e impunidade, permite que tudo o 
que se conquista com tanto suor seja 
perdido em instantes durante ações 
criminosas. Precisamos garantir a 
paz”, concluiu.

O plano de governo do professor 
Carlos Alberto prevê o uso de inova-
ções tecnológicas e estratégicas de 
convivência com o semiárido. 

Professor Carlos Alberto Medeiros (PSOL)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Procuradores questionam 
impedimento no Supremo
A Associação Nacional dos 
Procuradores da República ajuizou 
ação, com pedido de liminar, contra 
dispositivo da EC 45/2004 (Reforma 
do Judiciário) no Supremo Tribunal 
Federal na última segunda, 10, para 
questionar a proibição do exercício 
de atividade político-partidária por 
membro do Ministério Público.

Dida Sampaio / Estadão

FAKE NEWS

Evento na JFRN discute 
implicações jurídicas 
das notícias falsas

As repercussões jurídicas 
da propagação de fake news 
(notícias falsas, boatos) serão o 
tema da próxima edição do “Quinta 
Jurídica”, que acontece no dia 20 
de setembro, a partir das 19h, no 
auditório da Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte, em Natal.

O evento terá como 
palestrantes o desembargador 
Newton De Lucca, do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, 
e o juiz Wlademir Capistrano, do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte.

As inscrições para o evento são 
gratuitas e podem ser feitas pelo 
site www.jfrn.jus.br. Para confi rmar 
a inscrição, é necessário, no dia 
da realização do evento, fazer a 
doação de dois quilos de alimentos 
não perecíveis.

A Quinta Jurídica é promovida 
pelo núcleo da Escola de 
Magistratura Federal no Rio Grande 
do Norte. 

José Aldenir / Agora RN

Wlademir Capistrano, juiz do TRE
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Está precisando de
um companheiro
de aventura?
O TROLLER T4 e o SUZUKI JIMMY estão com 
um super bônus de desconto! São carros 
robustos e que se adaptam exatamente ao 
que você precisa, independente do desafio.

É a oportunidade de você garantir o seu 
carro dos sonhos! Confere só:

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN

(84) 2020.7050 | uniccar.com.br | @unic.car

MODELOS COM SUPER BÔNUS 
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Não houve demissões no 
museu. Nem na UFRJ

O Ministério da Educação aguarda apenas a conclusão 
da perícia e do inquérito da Polícia Federal para abrir 
procedimento administrativo para apurar responsabilidades 

dos gestores do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que 
foi destruído pelo fogo. São consistentes indícios de desleixo e 
omissão da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
de gestores do Museu, mas ao MEC resta apenas esperar.

1 >> MEC está de olho
Incapazes de providências simples, 
como criar equipe de brigadistas, o 
reitor Roberto Leher e a direção do 
Museu estão na mira. 

2 >> Carrapatos nos cargos
A expectativa era que a cúpula 
da UFRJ pedisse demissão, como 
o fazem gestores públicos que 
preservam a dignidade.

3 >> Meu pirão primeiro
O Museu quase não recebia recurso 
da UFRJ, mas o reitor ganha R$ 28 
mil por mês e o diretor do Museu, 
R$ 24 mil. E nunca atrasa.

4 >> Sem surpresa
O Ministério da Cultura e o Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) 
também tentam fi ngir surpresa 
desde o incêndio devastador.

>> Vaia é aplauso
Autor de algumas das melhores frases da 
história da política brasileira, o saudoso 
ex-ministro da Justiça Fernando Lyra 
considerava memorável a reação que ouviu 
de um mestre, o ex-senador e ex-ministro 
Roberto Campos, ao ser tremendamente 
vaiado em uma palestra, no Rio de Janeiro: “A vaia é o aplauso daqueles que 
não concordaram.”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Não é possível 

aceitar nenhum ato 
de violência”

João Amoêdo, candidato do Partido 
Novo à Presidência da República

>> ‘Trem-bala’ da 
alegria atropela o 
Teto de Gastos
A direção da federação 
de trabalhadores do 
Judiciário da União tenta 
emplacar um “megatrem 
da alegria” para elevar 
para nível superior a 
escolaridade de 85 mil 
técnicos judiciários de 
nível médio em todo o 
país. Simples assim. 
Sem concurso publico ou 
previsão legal, a ideia 
da manobra é equiparar 
os seus salários àqueles 
pagos a 45 mil analistas 
judiciários de nível 
superior. A conta, como 
sempre, é nossa.

>> Pensando bem...
...pela primeira vez na História do Brasil é unânime: a violência é 
intolerável.

>> Parceria com a ONU
Com foco em mulheres vítimas do 
tráfi co e migrantes vulneráveis 
nas fronteiras, a Organização 
Internacional para as Migrações, 
das Nações Unidas, e a Associa-
ção dos Juízes Federais (Ajufe) 
fi rmaram acordo para capacitar 
juízes a garantir o acesso de 
estrangeiros à Justiça. 

>> Sincerão
O deputado Rogério Marinho 
(PSDB-RN) concedia entrevista 
ao site Diário do Poder quando 
se deu o ataque a Bolsonaro, 
em Minas. Ao ser informado da 
facada, exclamou “Elegeram o 
presidente, pronto”.

>> Patrão desatento
O governo federal puniu desde 
2003 7.014 funcionários, dos 
quais 5.838 foram demitidos; 
594 a aposentadoria cassada; 
e 582 afastados das funções 
comissionadas. No total, são 1,3 
milhões de servidores.

>> Vergonha alheia
O candidato do PT, Fernando 
Haddad esteve em Maceió ao lado 
do senador Renan Calheiros e do 
fi lho governador, mas ao publicar 
fotos da visita nas redes sociais, 
cortou os dois. Vergonha de quê?

>> Condenado xinga julgadores
Francisco Valdeci Cavalcante 
(Fecomércio-PI) fi cou valente 
referindo-se ao Tribunal de 
Contas da União, que o declarou 
inelegível: “Nós vencemos essa 
canalha toda. Vencemos tribunais, 
Justiça, partidos e Ministério 
Público”. A arrogância chocou 
juízes e ministros do TCU.

>> Financiamento à saúde
A agenda da Câmara dos 
Deputados desta semana tem 
apenas uma reunião marcada: a 
discussão da Medida Provisória 
848, que cria linha de crédito do 
FGTS para hospitais fi lantrópicos 
e santas casas.

HUMBERTO

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

O Dia Mundial da Limpeza aconte-
cerá no próximo 15 de setembro com 
a mobilização de pessoas de mais de 
150 Países na luta pela sobrevivência 
do planeta. No Rio Grande do Norte  foi 
iniciado um trabalho de conscientização 
da população através de uma ação 
voluntária coordenada pela palestrante 
Nayara Azevedo. Aqui, o movimento vi-

sa também transformar Natal na cidade 
mais limpa do Brasil, iniciativa da maior 
importância por Natal ser um destino tu-
rístico de grandes potencialidades e por 
isso, bastante promissor. A capital do 
Rio Grande do Norte tem praias bonitas 
que devem ser cuidadas e preservadas 
para atrair turistas, e consequentemen-
te, melhorar a oferta de emprego e de 
renda para a população norte-rio-gran-
dense. Natal é uma cidade de povo re-

Cidade mais limpa

ceptivo, mas precisa melhorar no que-
sito limpeza pública. É preciso também 
uma mudança de comportamento, para 
que as pessoas deixem de jogar lixo 
nas ruas, atitude que devia ser punida 
com penas específi cas para quem co-
mete essa impropriedade. Punidas con-
forme a lei, a exemplo do que acontece 
em Países desenvolvidos e civilizados. 

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 

Leitura rápida
>> Demitidos da Urbana
O Ministério Público do Trabalho (MPT) 
está intermediando a negociação entre 
representantes da Urbana e os 241 
funcionários da Empresa de Limpeza 
Pública que foram demitidos pelo então 
prefeito Carlos Eduardo. Hoje, terça-
feira, a partir das 14 horas acontecerá 

uma Audiência Pública de Conciliação 
na tentativa de resolver o impasse. 

>> Apoio ao cooperativismo
O médico Geraldo Ferreira, candidato 
a deputado federal pelo PPS, assumiu 
o compromisso de representar o 
cooperativismo no Congresso Nacional. 
Geraldo é presidente licenciado 
do Sindicato dos Médicos, onde  
desenvolveu um bom trabalho na 
defesa da categoria. 

>> Surpresas eleitorais
Anotem aí: muitas surpresas virão 
nas eleições do próximo mês, com 
candidatos considerados eleitos sendo 
rejeitados pelo eleitorado, enquanto 
outros, tidos como sem chances de 
vitória, consagrados pelas urnas.
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Over está entre as dez melhores do 
País em ranking divulgado pelo MEC

DESEMPENHO

Over / Divulgação

A partir da edição de 2017, para medir a qualidade das escolas, MEC decidiu usar o Ideb, que passou 
a ser o único indicador de qualidade disponível, já que governo não divulga mais o Enem por escola

O Ministério da Educação (MEC) 
e o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep) divul-
garam na semana passada os resulta-
dos do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), considerado 
o principal indicador da qualidade do 
ensino no País. Os resultados do Ideb, 
que leva em conta o desempenho de 
alunos em provas de português e ma-
temática e a taxa de fl uxo da escola, 
são referentes a 2017.

No Rio Grande do Norte, o pri-
meiro lugar fi cou com o Over Colégio 
e Curso. A escola potiguar se desta-
cou também entre as dez melhores do 
Brasil. A segunda posição do Estado 
foi conquistada pelo CEI Romualdo, 
que, a nível nacional, ocupou o déci-
mo sexto lugar no indicador.

O Inep disponibilizou em seu 
site um guia para consulta do de-
sempenho por escola. Para acessar, 
basta informar estado, município e 
rede de ensino (estadual, federal ou 
privada) no link http://ideb.inep.gov.
br/. Na classifi cação, são avaliadas 
três séries: quinto e nono anos do 
ensino fundamental e terceiro ano 
do ensino médio. O Over obteve nota 
7,5 no ensino médio.

Até 2015, o nível de qualidade da 
educação no ensino médio era medi-
do apenas considerando a avaliação 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o que facilitava a ocorrência 
de manipulações no resultado por 
parte de algumas instituições.

Para Mendonça Filho, ministro 
da Educação na época da mudança 
no sistema de avaliação, o modelo 
antigo gerava “propagandas fal-
sas”. “O Enem não é um exame que 
permite a avaliação adequada de 
cada unidade escolar. Quando se faz 
propaganda utilizando um ‘ranque-
amento’ indevido a partir da prova, 
está se fazendo propaganda engano-
sa, e o MEC não pode convalidar es-
se tipo de comportamento”, afi rmou.

A partir da edição de 2017, pa-
ra medir a qualidade das escolas, a 
pasta decidiu usar o Ideb, que pas-
sou a ser o único indicador de qua-
lidade disponível, já que desde 2016 
o governo não divulga mais o Enem 
por escola. O Ideb, por meio da taxa 
de fl uxo, é capaz de detectar escolas 
que reprovam artifi cialmente alunos 
com o objetivo de fi ltrar os melhores. 

O modelo antigo privilegiava esse ti-
po de comportamento, mas, a partir 
de agora, tais práticas gerarão pio-
res colocações no ranking fi nal.

“O modelo antigo era inapropria-
do, não refl etia a realidade das esco-
las, não indicava a qualidade”, disse 
a presidente do Inep, Maria Inês Fini. 
“Daí a importância de combinar as 
notas da Prova Brasil com as taxas de 
fl uxo das escolas, gerando um panora-
ma mais real do desempenho das ins-
tituições, qualifi cando o resultado”.

Diretor do Over Colégio e Curso, 
o professor Carlos André explica as 
mudanças no método. “O modelo 
antigo usava apenas a nota da prova 
e, com isso, muitas escolas criavam 
formas de manipular o resultado. 
O modelo novo continua utilizando 
[nota da prova], mas emprega tam-
bém a taxa de fl uxo, que é um parâ-
metro novo do governo. Outra coisa 
importante é que a prova aplicada é 
diferente para os alunos. O objetivo 
é testar de maneiras diferentes tudo 
o que o aluno deveria ter aprendido 
até aquela série”, esclarece.

Sobre o desempenho da escola, 
o professor aponta que o resultado 
gerou um momento de “grande ale-
gria”. “Sempre digo com orgulho que 
nossa escola nasceu na cozinha da 
minha mãe. Estar entre as 10 me-
lhores escolas do País é, sem dúvida, 
algo que eu não seria capaz de ima-
ginar naquela época”, fi nalizou.

Resultados do Ideb levam em conta o desempenho de alunos em provas de português e matemática e a taxa de fl uxo

P O S I Ç Ã O 
NO BRASIL ESCOLA UF IDEB

1º OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO SP 8,4
2° COLEGIO CLASSE A UNIDADE II MS 8,3
3° ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO CE 8,2
4° CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY PI 8,1
5° COLEGUIUM MG 8,0
6° COLEGIO BERNOULLI MG 7,9
  SISTEMA DE ENSINO EQUIPE INTEGRADO EIRELI - EPP PA 7,9
 COL INTEGRADO MARTINS MARTINSINHO MEIER RJ 7,9
  INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO RJ 7,9
7° COLEGIO SANTA MARCELINA MG 7,8
8° EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO SP 7,7
 ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE - FCAP UPE PE 7,7
9° COLEGIO SANTO INACIO RJ 7,6
 COLEGIO UNIAO DE ENSINO INFANTIL FUND. E MEDIO - COOPEC TC MG 7,6
 PROVECTO COLEGIO CE 7,6
 OBJETIVO JUNIOR COLEGIO SP 7,6
 ESCOLAS IDAAM - UNIDADE DJALMA BATISTA AM 7,6
10° OVER COLEGIO E CURSO RN 7,5
16° COLEGIO SANTA DOROTEIA MG 6,9
 CED SIGMA DF 6,9
 CEI - ROMUALDO RN 6,9

“Sempre digo com orgulho que nossa escola nasceu 
na cozinha da minha mãe. Estar entre as 10 melhores 
escolas do País é, sem dúvida, algo que eu não seria 
capaz de imaginar naquela época”
Professor Carlos André, diretor do Over Colégio e Curso
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Quase 80% das famílias de Natal 
contraíram dívidas ano passado

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Estudo sobre endividamento das famílias brasileiras mostra que mais de 
30% dos salários dos natalenses foram destinados ao pagamento de contas

Oito em cada 10 famílias de Na-
tal (79%) se declararam endividadas 
em 2017, aponta a radiografi a do 
endividamento das famílias brasi-
leiras, elaborada pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP).

O registro é o mais alto do Nor-
deste e quarto de todo o País. Se-
gundo a pesquisa, o valor está 4% 
acima do registrado no ano de 2016. 
Além disso, está bem acima da mé-
dia nacional, com 62%. A pesquisa 
mostra que o número tem, entran-
to, uma faceta positiva. Houve me-
lhoria no nível de confi ança, o que 
resultou em uma maior demanda 
por crédito e, por conseguinte, no 
aumento de grupos familiares com 
contas para pagar.

A análise foi feita sobre os prin-
cipais aspectos, dimensões e efeitos 
da política de crédito no Brasil sobre 
as famílias entre 2015 e 2017. Fo-

ram analisadas as informações de 
261 mil grupos familiares da capital 
potiguar. No quesito “inadimplên-
cia”, quando há dívidas em atraso, 
Natal registrou 31% das famílias 
com pendências fi nanceiras. É a se-
gunda maior taxa da região, fi cando 

atrás apenas de Maceió (34%). Em 
relação ao nível de comprometimen-
to da renda com dívidas, a famílias 
de Natal utilizam cerca de 30% dos 
vencimentos para o pagamento de 
contas. O valor médio das dívidas é 
de R$ 1.296. 

Em 2017, o valor médio das dívidas das famílias de Natal foi de R$ 1.296

VIDA

Campanha do “Setembro Amarelo” 
aborda o combate ao suicídio no RN  

Marcelo Camargo / EBC

O mês de setembro faz alusão 
à Campanha Mundial de Combate 
ao Suicídio. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 
segundos uma pessoa tira a própria 
vida em algum lugar no mundo. Em 
2017, foram 175 casos registrados no 
Rio Grande do Norte, segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde (Sesap). 

Iniciado no Brasil pelo Centro 
de Valorização da Vida (CVV), Con-
selho Federal de Medicina (CFM), e 
Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), o Setembro Amarelo realizou 
as primeiras atividades em 2015. O 
dia 10 de setembro é reconhecido co-
mo o Dia Mundial de Prevenção.

Segundo informações da OMS, 
90% dos suicídios poderiam ter sido 
evitados. Para isso, é importante 
discutir o tema, tendo em vista que 
uma das estratégias mais efi cazes 
para combater o suicídio é o diálo-
go, o qual abre chances para que a 
possível vítima receba o tratamento 

adequado. 
 A maioria das pessoas com 

ideias de morte comunica seus pen-
samentos e intenções suicidas, fre-
quentemente dão sinais e fazem co-
mentários sobre a morte. De acordo 
com especialistas, é importante fi car 

atento aos sinais e procurar ajuda 
profi ssional o quanto antes.

Para a ajuda, pode-se contar com 
auxílio de psiquiatras para análise 
clínica e farmacológica, se for o caso, 
além do acompanhamento psicotera-
pêutico. 

A cada 40 segundos ocorre um registro de suicídio, aponta estudo da OMS

IMUNIZAÇÃO

Campanha antirrábica 
já vacinou mais de 35 
mil animais no RN

A Campanha de Vacinação 
Antirrábica 2018 segue até 5 de 
outubro em Natal. A expectativa 
é que 130.838 animais sejam 
vacinados durante toda ação.  Ao 
todo mais de 35 mil cães e gatos 
já foram imunizados pelo Centro 
de Controle de Zoonoses (CCZ) 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). A vacinação segue porta 
a porta por agentes de combate 
às endemias, agendamentos 
de condomínios e pessoas que 
criem a partir de 5 animais. Os 
agendamentos são feitos pelos 
Distritos Sanitários, ligando para os 
números, Norte I (3232 8181); Norte 
II (3232 3871); Sul (3232 8007); 
Oeste (3232 8304); e, Leste (3232 
8235). 

Reprodução / SMS

Meta é imunizar 130 mil animais

SEGUNDOS
EM QUINZE

PM do RN reforça barreiras 
na divisa com a Paraíba
Após a fuga de 105 presos da 
Penitenciária de Segurança Máxima 
Romeu Gonçalves Abrantes, 
localizada em João Pessoa (PB), na 
última segunda-feira, 10, a Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte 
montou um esquema de barreiras 
na divisa com o estado vizinho. 
Operações serão feitas em conjunto 
com a PM paraibana.

Walter Paparazzo / G1PB
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Prática de exercícios físicos ajuda a 
reduzir riscos de disfunção muscular

SAÚDE

Marcelo Camargo / EBC

Pesquisa aponta que a falta de estímulos físicos pode resultar em acúmulo de proteínas tóxicas e mal 
processadas dentro das células e causar graves prejuízos para a função dos orgãos musculares 

Os benefícios que a atividade 
física traz para a saúde são bem co-
nhecidos, mas os processos celulares 
responsáveis por esses ganhos só 
começaram a fi car mais claros há 
pouco tempo. Um deles é a relação 
entre a prática de exercício físico e 
a prevenção da disfunção muscular. 

O tipo de disfunção mais comum 
ocorre quando as células do músculo 
esquelético – que compõe a maior 
parte do corpo humano – param de 
receber estímulos. 

Um estudo publicado na Scien-
tifi c Reports por pesquisadores da 
USP, em parceria com colegas dos 
Estados Unidos e da Noruega, mos-
tra que a falta de estímulo ao mús-
culo, nesse caso induzida por uma 
lesão no nervo isquiático em ratos, 
resulta no acúmulo de proteínas 
mal processadas dentro das células 
musculares e consequente prejuízo 
na função do órgão. 

Os pesquisadores observaram 
que esse acúmulo decorre do preju-
ízo na maquinaria celular respon-

sável por identifi car e remover tais 
“lixos” celulares, conhecido como 
sistema autofágico. 

A pesquisa demonstra que o 
exercício físico é capaz de manter o 
sistema autofágico em alerta, facili-
tando sua ação quando necessária, 
como na disfunção muscular induzi-
da por falta de estímulo. 

Os processos degenerativos 
decorrentes da falta de estímulo 
muscular são retardados em ratos 
previamente exercitados. “A ativi-
dade física diária sensibiliza o sis-
tema autofágico. A remoção desses 
componentes mal funcionais é muito 
importante, pois quando acumula-
dos tornam-se tóxicos e contribuem 

para a disfunção ou mesmo a mor-
te da célula muscular.”, disse Júlio 
Cesar Batista Ferreira, professor 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICB-USP) e coordenador do estudo.

Para explicar a autofagia no 
músculo, Ferreira faz uma analogia. 
“Imagine o músculo trabalhando de 
modo semelhante a uma geladeira, 
que precisa receber eletricidade para 
funcionar. Quando esse sinal é cessa-
do, ao retirar a geladeira da tomada 
ou bloquear o neurônio que inerva o 
músculo, rapidamente observamos 
que a comida (na geladeira) e a pro-
teína (no músculo) começam a estra-
gar em diferentes tempos, de acordo 
com sua composição”, disse.

Segundo o especialista, o estu-
do facilitará o desenvolvimento de 
novas intervenções farmacológicas 
e não farmacológicas capazes de 
minimizar ou reverter esse grande 
problema da nossa sociedade: a dis-
função muscular decorrente da falta 
de movimento, principalmente na 
população idosa. 

Estudo da USP mostra que a disfunção muscular decorre da falta de exercíos

PRF registra três mortes no 
feriadão da Independência

ACIDENTES

José Aldenir / Agora RN

A operação Independência 2018, 
realizada pela Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), registrou 18 acidentes 
até a segunda-feira, 10, ao longo das 
rodovias federais que cortam o Rio 
Grande do Norte. Ao todo, foram 20 
pessoas feridas e três óbitos.

Durante a operação a PRF fi sca-
lizou 2.821 veículos e 3.151 pessoas. 
Foram feitas 957 autuações por 
infrações diversas. Cerca de 1,2 mil 
motoristas passaram pelo teste do 
bafômetro, dos quais 43 foram autu-
ados por estarem dirigindo sob efeito 
de bebida alcoólica. 

Com relação ao excesso de ve-
locidade, 302 condutores tiveram a 
imagem do seu veículo capturada 
pelo Radar fotográfi co.

Nas rodovias estaduais, de acor-
do com o coordenador da Operação 
Lei Seca no Rio Grande do Norte, 
tenente-coronel Francisco Flávio dos 

Santos, foram realizados 429 testes 
de etilômetro, os conhecidos bafôme-
tros, sendo 50 condutores autuados 
por embriaguez ao volante. 

A Operação ainda contabilizou 
36 autos de infração por motivo 
diversos e seis veículos irregulares 
foram retidos e levados ao pátio de 
automóveis apreendidos do Detran 
do Rio Grande do Norte. 

PRF registrou 18 acidentes no RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Caern suspende cobranças 
em João Câmara  (RN)
A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
suspenderá a fatura de água, 
referente ao mês de agosto, 
de João Câmara.A cidade teve 
desabastecimento em virtude de 
situações elétricas e de vazamento 
na adutora de João Câmara.
Neste fi m de semana, o sistema 
está operando com 50% da 
capacidade, mas o segundo 
conjunto motorbomba será 
reinstalado neste domingo, 9, 
a previsão de normalização do 
abastecimento é de no máximo 72h.

José Aldenir / Agora RN

RECURSOS

Banco do Brasil paga 
cotas do Pasep a 
cotistas do RN

O Banco do Brasil (BB) iniciou o 
pagamento das cotas do Pasep aos 
servidores públicos do Rio Grande 
do Norte. Estão disponíveis R$ 34 
milhões e 15.865 participantes.Os 
saques estão liberados para cotistas 
do Fundo PIS-Pasep de qualquer 
idade até o dia 28 de setembro. 
Para saber se o participante possui 
cotas do Pasep e saldo em conta, 
o servidor precisa acessar o site: 
www.bb.com.br/pasep. 

José Aldenir / Agora RN

RN terá 15 mil benefi ciários
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Empresário aposta em reforma da 
previdência para “desatolar” País

HABITAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Arnaldo Gaspar Junior 
diz que a escassez de 
recursos na construção 
civil decorre de falta de 
uma reforma que seja 
eficiente para o Brasil

O presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção do RN, 
Arnaldo Gaspar Jr, disse nesta se-
gunda-feira, 10, que boa parte dos 
problemas do País, incluindo a es-
cassez de recursos para a retomada 
da construção civil, decorre da ne-
cessidade de uma reforma urgente 
da Previdência Social.

“Enquanto isso não acontecer, o 
Brasil continuará atolado, cortando 
recursos de todos os lados, não só de 
programas habitacionais, mas tam-
bém para a saúde e educação, que ul-

trapassem o teto constitucional por 
força da Lei que proíbe o aumento de 
gastos”, afi rmou o empresário.

Para ele, “dentro desse contexto, a 
reforma da Previdência não é uma op-
ção e sim uma necessidade para que 

o Estado brasileiro volte a ter folga 
fi nanceira”. O presidente do Sindus-
con RN disse, ainda, que os recursos 
destinados em 2019 pelo ao “Minha 
Casa, Minha Vida” (R$ 4,6 bilhões), 
são os menores em 10 anos. 

Empresário quer que investidores estrangeiros acreditem na seriedade do País

Indústria 4.0: integração dos mundos físicos e virtual por meios digitalizados

Senai promove em Natal 
evento sobre a indústria 4.0

QUARTA-FEIRA

Divulgação

Para ajudar pequenos e mé-
dios empresários a tirar proveito 
da quarta revolução industrial, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) realiza em suas 
unidades, em todo o Brasil, na quar-
ta-feira, 12, o “Desvendar 4.0”.

No RN, a programação ocorrerá 
a partir das 18h30, no Espaço Can-
dinha Bezerra, Casa da Indústria, 
com transmissão simultânea para 
as Unidades Operacionais de Santa 
Cruz, Caicó e Mossoró.

A indústria 4.0, como é conhe-
cida a integração do mundo físico e 
virtual por meio de tecnologias digi-
tais, vai mudar a forma de produzir, 

gerar novos negócios e transformar o 
mercado de trabalho.

No RN, o “Desvendar 4.0” terá 
três momentos: A palestra Magna, 
com duração de 40 minutos, a trans-
missão em videoconferência a partir 
de Recife/PE, tendo como palestran-
te Sílvio Meira, da Porto Digital; 
uma Palestra Técnica, proferida por 
técnico do Senai, com a mesma dis-
tribuição do tempo; e um Painel com 
especialistas convidados, tendo o te-
ma “Jornada rumo à Indústria 4.0”.

O objetivo é mostrar que as tec-
nologias digitais são acessíveis a em-
presas de todos os portes, com baixo 
investimento e ganhos relevantes. 

PREVISÕES 

Mercado fi nanceiro 
reduz estimativa de 
crescimento do PIB 

Analistas do mercado 
fi nanceiro reduziram a previsão de 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2018 e também 
passaram a estimar uma infl ação 
mais baixa para este ano.

As expectativas constam 
no boletim de mercado, também 
conhecido como relatório “Focus”, 
divulgado nesta segunda-feira, 10, 
pelo Banco Central. Para o PIB 
deste ano, a previsão do mercado 
fi nanceiro recuou de 1,44% para 
1,40%. Para a infl ação a redução 
será de 4,16% para 4,05%. 

José Aldenir / Agora RN

Infl ação também será menor
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Redondo/RN, em 10 de setembro de 2018.
Presidente da CPL

O Município de Campo Redondo/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna 
público que promoverá em 26 de setembro de 2018, às 09h00min, na sede da Prefeitura, a 
Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, objetivando a contratação dos serviços 
de engenharia para execução das obras de drenagem superficial e pavimentação de 
vias públicas no Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na 
sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no 
horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN 

EDITAL DE LOTEAMENTO
Anna Cecília Guedes de Farias Cunha, Tabeliã e Registradora Titular do Serviço Notarial e Registral de Monte 

Alegre/RN, na forma da lei, etc., faz público, em cumprimento ao disposto no artigo 19, §3º, da Lei Federal nº 6.766/1979 
que a empresa loteadora Cabral & Cabral Ltda, por meio de seu representante legal, depositou perante esta Serventia 
localizada à Av. Juvenal Lamartine, 423, loja 03, Centro, Monte Alegre/RN, projeto e demais documentos relativos ao 
empreendimento denominado Loteamento Villa Verde, em face do imóvel de sua propriedade, sob matricula de nº 
1.888 constante do acervo imobiliário desta Serventia; imóvel este situado na Estrada que liga Monte Alegre ao Arenã, 
neste município de Monte Alegre/RN, na forma seguinte: Área total de 290.504,80m² (duzentos e noventa mil quinhentos 
e quatro vírgula oitenta metros quadrados) que correspondem a 29,05 hectares (correspondendo a 100% da área total 
do imóvel); sendo composto de 30(trinta) quadras, nomeadas de Q-01 a Q-30 sendo distribuídos em 775(setecentos e 
setenta e cinco) lotes edificáveis, com área líquida total de 158.307,95m² (correspondendo a 54,49% da área total do 
imóvel), 30(trinta) áreas de vias e calçadas, com área líquida de 82.046,77m²(correspondente a 28,24% da área total 
do imóvel), 13(treze) áreas verdes  e institucionais, com área líquida de 43.594,13m²(correspondendo a 15,01% da área 
total do imóvel); 01 Área de Preservação Permanente, com área líquida total de  6.555,95(correspondendo a 2,21% da 
área total do imóvel) e ainda 01 Lagoa para captação de águas pluviais, com área 3.424,57m² situada no interior na Área 
Institucional 13, tudo conforme descrições e características contidas no Memorial Descritivo. Outrossim, faz-se constar ato 
de aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em data de 30 de junho de 2017, conforme Alvará 
de Construção de nº 023/2017 e Licença de Instalação e Operação nº 004/2015, datada de 14 de junho de 2018. As 
exigências; dispensas; proibições e ressalvas, inclusive a indicação para cada lote, contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro respectivo. Havendo eventuais impugnações, estas deverão ser apresentadas perante esta 
Serventia de Monte Alegre/RN, no endereço acima indicado, dentro do prazo de 15(quinze) dias, contados da terceira e 
última publicação deste edital; contrariamente, não as havendo, será de imediato ultimado o ato de registro supracitado.

Monte Alegre/RN, 31 de agosto de 2018

Anna Cecília Guedes de Farias Cunha
Tabeliã e Registradora
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“Aos 20 anos, a 
vontade é soberana; 

aos 30, o espírito; 
aos 40; a razão”

(Benjamin Franklin)

>> Liga das Nações. 
É uma copa sem Brasil, 
Argentina e Uruguai. A Liga 
das Nações reúne as seleções 
da Europa menos de dois 
meses após a Copa 2018. A 
transmissão no Brasil é feita 
pelo canal TNT, disponível 
nas principais operadoras 
de TV. Veja os jogos de hoje: 
Islândia x Bélgica; Espanha 
x Croácia; Bósnia x Áustria; 
Finlândia x Estônia; 
Hungria x Grécia; Moldávia 
x Bielorrússia e San Marino 
x Luxemburgo.

Se Lula faz campanha 
na prisão, a FAB pode 

fazer no céu. 

(Albertina de Paula)

Miriam Leitão sugere paródia 
de um clássico: Amélia que era 

mulher de mentira.

(Leonildo Baracho)

Vai fi cando claro que a faca 
do lobo solitário foi ideia de 

uma alcateia. 

(Marcos Antonio Araújo)

PICARDIA NAS REDES

Aconteceu há 342 anos, num 
convento italiano. Uma 
freira chamada Maria 

Crocifi ssa della Concezione disse 
ter sido possuída pelo demônio 
durante uma noite, enquanto dor-
mia, e quando acordou estava com 
o corpo coberto de tinta e tendo ao 
lado centenas de páginas escritas 
num estranho idioma.

O convento era em Palma 
di Montechiaro, na Sicília, onde 
a freira vivia desde os 15 anos. 
O caso veio à tona numa manhã 
de 1676 e a história se alastrou 
pela comunidade e vizinhança, 
compondo uma lenda com pitadas 
de maldição, mas com a devida 
coleção de cartas que teriam sido 
ditadas pelo próprio diabo.

O material fi cou preservado 
e durante os três séculos jamais 
foi decifrado, até que um grupo de 
pesquisadores do Centro de Ciên-

cia Ludum, na Itália, se debruçou 
sobre os muitos rascunhos e diz 
ter traduzido sua mistura bizarra 
de letras que sugere alfabetos ar-
caicos e extintos. A mídia aguarda 
detalhes.

Para interpretar os escri-
tos, os cientistas utilizaram um 
software que descobriram nave-
gando na “Deep Web”, a internet 
obscura onde as leis do bom senso, 
da ética e da moral não existem, 
a cyber profundeza habitada por 
golpistas, trafi cantes, terroristas e 
pedófi lo, segundo o que se diz no 
mundo de cá.

Um dos estudiosos disse ter 
ouvido falar do software a partir 
da informação de que este era 
muito usado por agentes de inte-
ligência que se infi ltram na “Deep 
Web” à procura de criminosos. As-
sim, o grupo preparou um sistema 
com os alfabetos grego, árabe, rú-
nico e latim, segundo reportagem 
do The Times.

Declaração da diretora do cen-
tro científi co, Danielle Abate, dá 
conta de que uma das páginas da 
freira Maria Concezione descreve 
a trindade cristã (Deus, Jesus 
e Espírito Santos) como fi guras 
mortas-vivas, como os zumbis. 
Um rascunho diz “Deus pensa que 
pode libertar os mortais, mas isso 
não funciona assim”.

Outro texto cita o Rio Estige, 
situado no Tártato (profundezas 
de Hades, o inferno na mitolo-
gia grega) e destaque na Divina 
Comédia, obra imortal de Dante 
Alighieri, onde as almas são le-
vadas pelo barqueiro Caronte. O 
rio separava o reino dos vivos do 
submundo dos mortos.

Apesar do mistério revelado 
depois de três séculos, os pesqui-
sadores não acreditam que Maria 
tenha sido possuída por forças 
místicas. A doutora Danielle Aba-
te acha que ela foi acometida de 
um surto esquizofrênico, e como 
tinha domínio dos idiomas, inven-
tou o código e o diálogo noturno 
com o demônio.

>> Robinson avança. Nas 
cidades do interior, a campanha 
do governador Robinson Faria 
já vinha registrando as maiores 
movimentações; e no domingo 
foi a vez do grande teste, na 
capital. Uma grande carreata 
reuniu mais de mil automóveis, 
concentrando no Atheneu e 
saindo para a Praia da Redinha.

>> Mudanças de rota. O 
atentado contra Jair Bolsonaro 
não provocou apenas o aumento 
dos seus votos, como mostram 
algumas pesquisas. Fez subir 
também o cearense Ciro Gomes, 
que soube fazer um discurso 
racional após a facada, e puxou 
para baixo a candidata Marina 
Silva, um pêndulo entre direita e 
esquerda.

>> Por um triz. Entrou 
num estágio perigosíssimo a 
insistência da cúpula do PT em 
resgatar a candidatura de Lula, 
prejudicando visivelmente o 
nome de Fernando Haddad. O 
risco agora é o partido fi car sem 
candidato, tanto por demorar 
na troca de Lula por Haddad 
quanto por desrespeitar a Justiça 
Eleitoral.

>> Deputado federal. Ninguém 
se surpreenda se o candidato 
Benes Leocádio conquistar uma 
vaga na Câmara Federal. Seu 
nome está sendo catapultado 
pelas tradicionais bases do 
ex-ministro Henrique Alves, 
que apesar de estar em casa 
equidistante da campanha, tem 
orientado seus eleitores e amigos.

>> Lula despenca. O banco 
BTG-Pactual realizou uma 
pesquisa de intenção de voto, 
onde o nome de Lula na aferição 
espontânea tem metade da 
preferência de Bolsonaro. O 
petista tem 12% contra 26% 
do capitão. Na estimulada, 
Bolsonaro tem 30% e a segunda 
colocação é de Ciro Gomes com 
12%.

>> Roubo trapalhão. O blog 
de uma proto-socialista postou 
um texto relatando o assalto 
ao Banco do Brasil na Bahia, 
em 1986, quando um grupo de 
militantes retardados fez um 
remake dos tempos de terrorismo 
no país. A redatora errou dizendo 
que o PT estreou eleitoralmente 
naquele ano. Foi em 1982.

A freira e 
o diabo
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Divulgação

Instagram

João Neto

Daniela Freire
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...da revista Carta Capital: “Resta ao PT, por enquanto, 
registrar Fernando Haddad como candidato”;

...da BBC News Brasil: “Eleições2018: Campanha de 
Bolsonaro quer responder a facada com militantes na rua e 
‘fofura’ nas redes”;

...do blog The Intercept Brasil: “Os tiros contra a caravana 
de Lula e posteriormente contra militantes durante a vigília em 
frente à sede da Polícia Federal de Curitiba já mostravam que 
adentramos em uma era perigosa de violência messiânica”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Serviços suspensos. A 
direção da Cooperativa de Médicos 
do RN divulgou nesta segunda-
feira que, “diante da situação de 
inadimplemento da Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal (SMS)”, 
decidiu suspender os serviços que 
presta ao Município de Natal. “Esta 
paralização, respeitando os prazos 
legais, iniciará às 7 (sete) horas da 
manhã da próxima quarta-feira, 12 
de setembro de 2018. É importante 
destacar que o contrato com a SMS 
é uno e, portanto, a suspensão deve 
alcançar todo o espectro de serviços, 
sejam os procedimentos de Alta e 
Média complexidade ou os plantões 
nas unidades de atendimentos do 
Município”, diz o texto divulgado. 
“Esta Cooperativa irá atualizando 
a todos, e reitera que buscará a 
solução deste problema com o 
máximo de empenho, pois enxerga 
que a paralisação traz grandes 
prejuízos para os profi ssionais e para 
população da cidade de Natal”, disse 
a Coopmed.

>> Fest Bossa & Jazz em 
Mossoró. E vem jazz por aí! 
Nesta semana, do dia 13 ao dia 15, 
Mossoró recebe toda a energia do 
Fest Bossa & Jazz 2018. O evento 
convida artistas de renome do 
cenário nacional e internacional para 
shows na Estação das Artes Elizeu 
Ventania, entre eles, Roberta Sá, 
Donath Taryn, Tributo a Gilberto 
Gil com Sérgio Groove e Lu D’Sosa 
e muito mais. Também inclui na 
programação workshops, ofi cinas, 
Cine SESC e Jam Session. O Festival 
é todo gratuito e acontece pelo 
terceiro ano consecutivo na Terra de 
Santa Luzia. 

>> Fake News. No próximo dia 20, 
a partir das 19h, no auditório da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte, em Natal, acontecerá mais 
uma edição da Quinta Jurídica. Na 
pauta: “Fake news: repercussões 
jurídicas”. O evento terá como 
palestrantes o Desembargador do 
Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região Newton De Lucca e o Juiz 
do Tribunal Regional Eleitoral no 
Rio Grande do Norte Wlademir 
Capistrano.
As inscrições para o evento são 
gratuitas e podem ser feitas no site 
www.jfrn.jus.br . Para efetivar a 
inscrição é necessário, no dia do 
evento, a doação de dois quilos de 
alimentos não perecíveis. A Quinta 
Jurídica é promovida pelo núcleo da 
Escola de Magistratura Federal no 
Rio Grande do Norte.

>> >> Kit. A entrega do kit do atleta 
da Meia do Sol acontecerá a partir 
desta quarta-feira, 12, e seguirá até 
o dia da prova, sábado, 15, no 3º piso 
do Shopping Midway Mall. No dias 
12,13 e 14 de setembro, a entrega 
será realizada das 10 às 22h e no dia 
15, das 10 às 12h. Em sua 5ª edição, 
com largada e chegada na Arena das 
Dunas, a prova reunirá 8 mil atletas.

>> Efi ciência. O Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte lançou na 
manhã desta segunda, 10, o projeto 
“Desafi o 100 dias”. O objetivo da 
iniciativa é estimular a Justiça 
Estadual potiguar a realizar medidas 
de incremento da efi ciência e 
produtividade. O desafi o se estenderá 
até o dia 10 de dezembro.

>> Aproveitando... O presidente 
do Tribunal potiguar, o 
desembargador Expedito Ferreira, 
abriu a apresentação do projeto 
destacando que a celeridade e a 
produtividade foram os dois pilares 
da administração. “Vamos fechar 
esses dois anos de gestão com essa 
campanha dos 100 dias, para que 
todos os juízes e servidores que mais 
produzirem sejam reconhecidos 
com o prêmio de produtividade”, 
comentou o presidente.

O bom papo entre Marli Câmara, Thiago Cavalcanti e Anita Catalão Maia
Desfi le Prabal Gurung Verão 2019, 
em Nova York

Candidata a deputada estadual, 
a ex-vereadora Sargento Regina 
marcou presença na 20ª Parada 
do Orgulho LGBTI+ de Natal, 
neste fi m de semana. “O nosso 
amor é resistência! Tivemos a 
oportunidade demonstrar com 
muito afeto e felicidade como 
amar é um ato político. Seguimos 
fi rmes na luta contra a LGBTfobia 
e pelo reconhecimento dos nossos 
direitos!”, comentou

Padre Francisco Fernandes, Iracema Augusta e Cristiane Fernandes
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A atriz e comediante Tatá Wer-
neck usou a conta no Instagram para 
lamentar a morte precoce do cantor 
Mr. Catra, que morreu no domingo, 
9, durante o tratamento de um câncer 
gástrico.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Se você sonha em mudar de emprego e dar 
uma guinada na carreira, este pode ser um bom 
momento para isso. No amor, tenha jogo de 
cintura para evitar brigas a dois.

Pode pintar uma oportunidade de realizar um 
antigo sonho de consumo, quitar uma dívida ou 
comprar algo que vai alegrar toda a família. A 
dois, fuja de confl itos.

Você terá sorte em tudo que fi zer. Sucesso em 
parceria. Só não abuse do seu corpo: cuide da 
saúde. Namoro recente tem tudo para fi car mais 
sério. Vida a dois em ótima fase.

No trabalho, será mais fácil expor suas opiniões 
e convencer as pessoas de suas ideias. Se você 
procura emprego, é hora de fazer contatos. Ótima 
popularidade nas paqueras: puxe papo.

Você pode conseguir um novo trabalho ou mais 
estabilidade no seu emprego. Forte ligação com 
seu lar e sua família. Boa recuperação em um 
tratamento. Fortes emoções na conquista.

Terá muita determinação para conquistar suas 
metas mais ambiciosas. Pode pintar promoção 
no serviço. Capriche no visual, ainda mais se 
quer conquistar uma pessoa disputada.

Una-se aos colegas e priorize as tarefas que 
você já domina bem. Use a sua experiência para 
se destacar e conquistar o que deseja. Fase 
especial para os assuntos do coração.

Boa fase para investir nos estudos, fazer cursos 
e buscar coisas que ajudem a melhorar ao seu 
currículo. Pode conseguir bons aliados para seus 
projetos. Valorize as afi nidades com quem ama.

Assuntos domésticos podem exigir mais 
atenção. Boa oportunidade de ganhar dinheiro. 
Você vai mergulhar no trabalho. Na paixão, talvez 
prefi ra se envolver com alguém que já conhece.

Cuidar da aparência pode fazer muito bem à sua 
autoestima. Boas oportunidades no trabalho. 
Mas não comente seus planos com ninguém. 
Seu charme vai atrair como ímã.

Invista nos estudos. Busque aliados e conte com 
os amigos para colocar suas ideias em prática. 
A Lua vai realçar a sua sensualidade e promete 
novidades na conquista.

Você vai se sentir mais confi ante e terá energia 
em dobro para correr atrás dos seus interesses. 
Cuidado para não exagerar nos gastos. Fale com 
jeitinho e vai convencer seu par do que quiser.

Luzia afi rma a Groa que tem certeza de que sofreu um novo golpe de Karola e Laureta. Dodô se incomoda com a 
presença de Nestor no velório de Remy. Beto sofre com seu amor por Luzia e acredita ter se apaixonado por uma 
bandida. Roberval garante a Zefa que Luzia é vítima de uma nova armação. 

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)

Gaetano não resiste ao ferimento, e Luccino e Ernesto se desesperam. Virgílio foge. Susana e Petúlia concluem 
que Lady Margareth está realmente fora de si. Estilingue pede que Tenória dê uma chance para o Barão. Baltazar 
chega à fazenda de Xavier para apurar o crime contra Gaetano. Darcy decide retomar o trabalho na ferrovia.

ORGULHO E PAIXÃO

Marocas acusa Betina de ter tentado envenená-la. Eliseu diz a Paulina que Dom Sabino não perdoará 
Samuca. Carmen avisa a Betina que ela está sendo destituída da Samvita e que Emílio não poderá 
representá-la. Natália informa a Marocas que ela terá uma equipe para ajudá-la na formulação dos produtos.

O TEMPO NÃO PARA

Tatá é critica por homenagem
a Catra e responde internauta

REDES SOCIAIS
Instagram / Reprodução

Atriz elogiou funkeiro por ser bom pai

Cantor morreu no domingo 
por complicações de um 
câncer gástrico. Ele deixou 
32 filhos e 3 esposas

“Catra era fonte inesgotável de 
amor. Um pai de família, um funkeiro 
maravilhoso, um homem inteligente, 
sensível, doce”, escreveu ela na legen-
da de uma foto com Catra.

Em poucos minutos, Tatá foi 
criticada por alguns seguidores nos 
comentários.“Pai de família? Qual a 
defi nição de família usada para essa 
colocação?”, escreveu um internauta.

A atriz não deixou barato e respon-
deu. “Catra era um homem que amava 
seus fi lhos”, escreveu ela. Mr. Catra 
deixou três esposas e 32 fi lhos. 

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

Zidane diz que está 
próximo de defi nir 
futuro no futebol

Cogitado para assumir o 
Manchester United, Zinedine 
Zidane disse que seu retorno ao 
trabalho não deve demorar. O 
treinador está sem clube desde que 
deixou o Real Madrid ao término 
da última temporada. A imprensa 
inglesa especula que o francês 
é um forte candidato a substituir 
José Mourinho, que está bastante 
desgastado no United. “Com 
certeza dentro de pouco tempo vou 
voltar a treinar”, afi rmou Zidane 
em entrevista no domingo ao canal 
espanhol TVE. 

Reprodução / Reuters

Zidane: sem cargo desde maio

América espera inaugurar arena 
até início do Estadual de 2019

ESTÁDIO

Reprodução / América FC

Obra de construção da 
Arena América alcançou 
90% de execução e terá 
capacidade inicial para 
até 4,5 mil torcedores

As obras de construção da Are-
na América entraram na reta fi nal. 
Faltando 10% para ser concluído, o 
serviço está na fase acabamento. A 
expectativa é de que a inauguração 
ocorra no Campeonato Potiguar de 
2019. Até lá, o América espera ter 
fi nalizado o primeiro módulo do es-
tádio, com capacidade para 4,5 mil 
torcedores.

Segundo engenheiro Francisco 
Sobrinho, executor da obra, há a 
possibilidade de instalar arquiban-
cadas metálicas para aumentar o 
número de torcedores. “Temos a 

possibilidade de instalar e ampliar 
as arquibancadas ao longo da lateral 
do campo nesses primeiros jogos, já 
que temos a aprovação do Corpo de 
Bombeiros”, detalha. As obras foram 
iniciadas em 2012.

Restam apenas a aquisição e 
instalação de equipamentos básicos 
e materiais elétricos, para conclusão 
da obra. “São coisas que são feitas 

na última etapa, no acabamento: a 
instalações das louças, sanitárias, 
fi ações. Estamos fi nalizando o aca-
bamento dos vestuários, executando 
algumas alvenarias de fechamento, 
as escadas de acesso as arquiban-
cadas e a parte de acesso externo”, 
acrescenta o engenheiro.

O projeto da Arena América pre-
vê capacidade total para 25 mil tor-
cedores - ainda sem prazo para con-
clusão. Após a conclusão do primeiro 
módulo de arquibancadas, serão 
iniciadas as obras de ampliação do 
camarote e a etapa da arquibancada 
posterior.

O time alvirrubro tem contado 
com o apoio dos torcedores para 
adquirir os materiais por meio da 
campanha “A Torcida Ergue seu 
Estádio”. Em apenas um mês, foram 
adquiridos 80% do material das lou-
ças, com listas disponibilizadas em 
lojas de construção civil. 

Obras foram iniciadas em 2012


