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Uma morte a cada 15 dias 
por acidente de trabalho

Apenas 9 municípios têm mamógrafos

É o que diz um estudo feito pelo Ministério Público do Trabalho, que constatou 169 mortes no local de 
trabalho entre os anos de 2012 e 2017, com o setor de atendimento hospitalar liderando os acidentes
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Vereadora continua em campanha

Espera por atendimento para exame de mamografi a pode durar até 10 meses e Natal concentra 24% desses equipamentos

José Aldenir / Agora RN

EBC

“Carlos Eduardo 
Alves é um projeto 
anti-população para o 
Estado”, diz Natália

Fátima busca votos em 
Natal e Carlos Eduardo 
mira no interior do RN 
durante o 2º turno

Instituto Seta acerta 
em quase todas as 
pesquisas de intenção 
de voto no 1° turno

Ministério Público diz 
que governo do Estado 
deixou de gastar R$ 65 
milhões em segurança 

Eleita deputada federal, vereadora 
petista acredita que candidatura 
do ex-prefeito de Natal pode ser o 
último suspiro das oligarquias 

Senadora petista Fátima Bezerra 
venceu no interior, incluindo Mossoró, 
mas ex-prefeito a superou em Natal e 
em Parnamirim na eleição no 1º turno

Daniel Menezes, cientista político e 
diretor do instituto, diz que desempenho 
de Brenno Queiroga na reta fi nal não 
foi previso em nenhuma pesquisa

Em 2019, segundo decisão da 3ª Vara 
da Fazenda Pública de Natal, não será 
permitido contingenciar recursos para 
segurança no custeio e investimento
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Em avaliação

O candidato do PDT ao Governo do Estado, Carlos Eduardo 
Alves, ainda avalia se vai participar ou não dos debates 
de segundo turno na TV. De acordo com a assessoria, a 

agenda está “em avaliação”. A predisposição do candidato é ir aos 
confrontos, mas a participação deverá ser “conciliada” com a agenda 
política. Ou seja, não é certo que Carlos Eduardo vá aos debates 
com Fátima Bezerra (PT) que estão programados até o fi nal do mês. 
O primeiro deles será nesta quinta-feira, 18, na Band Natal. Nesta 
segunda-feira, a produção do debate vai se reunir com os assessores 
dos dois candidatos para confi rmar se os dois vão mesmo participar.

>> Pega mal. Os candidatos não são 
obrigados a participar dos debates na 
televisão, mas faltar aos programas 
normalmente não pega bem. No 
primeiro turno, Carlos Eduardo 
deixou de ir a dois: o da Ponta Negra 
(SBT) e o da TV Universitária. Os 
adversários, sobretudo Robinson 
Faria (PSD), exploraram a ausência 
e chamaram o candidato do PDT, à 
época, de “fujão”.

>> Aval. Por falar em Carlos 
Eduardo, o ex-prefeito de Natal 
conseguiu liberação da Executiva 
Nacional do PDT para negociar 
apoios no Rio Grande do Norte. O 
candidato está livre para fechar 
alianças. Existe a possibilidade 
de Carlos Eduardo anunciar em 
breve aliança com o PSL, que tem 
Jair Bolsonaro como candidato à 
Presidência. As conversas estão em 
andamento.

>> Chega mais. Nas conversas 
que tem mantido nos bastidores, 
a candidata do PT ao Governo 
do Estado, Fátima Bezerra, não 
tem feito muitas objeções quanto 
ao fechamento de alianças para o 
segundo turno. Tanto é que, em 
breve, a senadora poderá receber o 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Não tinha 
Ministério Público 

nem Ibama para 
encher o saco”

General Oswaldo Ferreira, provável 
ministro dos Transportes do 

governo Jair Bolsonaro

>> Ausência sentida. Do 
deputado estadual reeleito 
Tomba Farias (PSDB): “A 
campanha excluiu algumas 
pessoas, e eu espero que 
as pessoas não tenham se 
arrependido. As pessoas 
preferiram o novo, mas acho 
que a troca foi desajustada. 
Perdemos José Agripino 
e Garibaldi Alves. O Rio 
Grande do Norte vai sentir”.

apoio do PSDB, partido do qual o PT 
é historicamente adversário no plano 
nacional. Aqui no Estado, os tucanos 
formam a bancada de deputados da 
Assembleia Legislativa – foram 5 
eleitos.

>> Aproximação. Outro partido 
que deve anunciar apoio a Fátima 
no segundo turno é o Solidariedade, 
que lançou Brenno Queiroga para 
governador. As conversas estão em 
andamento. A única objeção de apoio 
feita por Fátima é ao PSL, de Jair 
Bolsonaro.

>> Segurança 1. A senadora eleita 
Zenaide Maia (PHS) criticou, em 
pronunciamento na Câmara dos 
Deputados, a falta de defi nição sobre 
a origem dos recursos para compor o 
Sistema Único de Segurança Pública, 
criado na gestão do presidente 
Michel Temer para fi nanciar ações 
de combate à violência no País. 
“Criamos, mas temos de cobrar do 
governo: quem vai fi nanciar? Só um 
órgão sem fi nanciamento não vai 
adiantar”, criticou a deputada.

>> Segurança 2. Ainda sobre o 
tema segurança, Zenaide cobrou 
mais investimentos em educação 
como estratégia para combater a 
criminalidade. “Temos que educar 
as pessoas. Não podemos mostrar 
às crianças que é só com arma e 
atirando que se resolve a violência. 
Ou a gente investe em educação 
ou, por mais que a gente equipe as 
polícias, não vai adiantar”, destacou 
a senadora eleita.

José Aldenir / Agora RN

Dida Sam
paio / Estadão

AGILIDADE

Deputado estadual 
propõe diálogo com 
candidatos ao Governo

O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) ressaltou na 
última quinta-feira, 11, a importância 
da atual gestão governamental 
conduzir o encerramento do 
exercício de modo republicano, 
menos político e mais técnico.

Kelps Lima reforçou a 
necessidade da Casa Legislativa 
iniciar conversas com os dois 
candidatos ao governo do Estado. 
“Minha sugestão é já elaborar uma 
pauta legislativa para dialogar com 
os dois candidatos”, destacou.

De acordo com o parlamentar, 
a Assembleia não poderá fi car 
aguardando o processo de eleição. 
“É preciso começar um diálogo com 
os dois aspirantes ao Governo. 
Até para que haja um processo de 
transição melhor para o Rio Grande 
do Norte e para os potiguares”, 
disse Kelps Lima. 

José Aldenir / Agora RN

Kelps: “Estado não pode parar” 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ex-prefeito de Santo 
Antônio é condenado
 O Ministério Público Eleitoral obteve 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/
RN) a confi rmação da sentença de 
primeira instância contra o ex-prefeito 
de Santo Antônio, Luiz Franco Ribeiro 
(conhecido como Lula Ribeiro). Ele 
foi condenado por abuso de poder 
político e econômico na campanha de 
2016, quando tentava a reeleição e 
foi derrotado nas urnas.

José Aldenir / Agora RN
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Fátima tem vantagem de 222 mil 
votos no 2º turno para o Goberno

DISPUTA 

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Após o fim do 1º turno, a senadora Fátima Bezerra (PT) teve 748.150 votos 
e Carlos Eduardo Alves (PDT) chegou a 525.933 e busca tirar a diferença

Caso queira ser o governador do 
Rio Grande do Norte, o ex-prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), 
precisa retirar uma vantagem de 
222 mil votos até o próximo dia 27 
de outubro. Após o fi m do primeiro 
turno, no último dia 7 de outubro, o 
pedetista está 13,75% atrás da sena-
dora Fátima Bezerra (PT), que obte-
ve ampla maioria na primeira perna 
da eleição, com um total de 748.150 
votos válidos.

A ampla vantagem de Fátima 
Bezerra é visível diante da quanti-
dade de municípios vencidos pelo 
PT no primeiro turno. O partido 
saiu vencedor em 149 cidades das 
167 cidades potiguares. Por sua 
vez, Carlos Eduardo venceu em 13 
municípios – contabilizando 525.933 
votos. O atual governador obteve a 
maioria em outras cinco localidades.

Apesar da larga diferença de 
votos, o candidato tem um trunfo: 
vitórias em Natal e Parnamirim. As 
duas cidades representam, respecti-
vamente, o primeiro e o terceiro colé-

gio eleitoral do Rio Grande do Norte. 
Na capital do Estado, por exemplo, 
o ex-prefeito conseguiu fi car 70 mil 
votos à frente de Fátima Bezerra.

O bom resultado do adversário na 
região metropolitana de Natal colocou 
em alerta a campanha de Fátima Be-
zerra. A atenção da candidata, até o 

fi m do segundo turno, é para reverter 
o resultado na capital. No interior do 
Rio Grande do Norte, ela conseguiu 
uma boa vitória em Mossoró, com 
43,02% dos votos válidos. A cidade é o 
berço político do candidato ao vice de 
Carlos Eduardo, Kadu Ciarlini, que é 
fi lho da prefeita Rosalba Ciarlini. 

Fátima quer mais votos em Natal Carlos Eduardo busca o interior do RN

AVISO

Ubaldo Fernandes: 
“povo quis deputados 
com sangue novo”

O vereador Ubaldo Fernandes, 
eleito deputado estadual pelo 
Partido Trabalhista Cristão (PTC) 
com pouco mais de 20 mil votos, 
é um dos nove novatos, entre os 
24 eleitos, a assumir uma cadeira 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

Faltando menos de 20 dias 
para o 2º turno, ele faz mistério 
sobre quem apoiará nos pleitos 
para governador e presidente da 
República. E explica que seu maior 
foco agora é o próprio mandato de 
deputado estadual, que se iniciará 
em 2019.

Auto defi nido como político 
independente, que não teve 
ninguém por trás de sua 
candidatura, além dos próprios 
eleitores, Ubaldo Fernandes resume 
o perfi l de seus eleitores como 
“gente humilde” tanto no interior 
como na capital, onde contabilizou 
14 mil votos. Em Tangará, sua 
cidade Natal, ele obteve expressivos 
774 votos, sempre fi el a uma 
estratégia assistencialista de fazer 
política. “Afi nal – como ele mesmo 
diz -, se o poder público não faz, 
alguém precisa fazer”.

Assim, Fernandes faz questão 
de manter ambulâncias à serviço de 
suas bases no interior, bem como 
outro tipo de transporte quando 
se fi zer necessário, além de não 
descuidar de qualquer movimento 
social que brote em suas bases 
políticas.

“A gente trabalha, mas são 
as mídias que repercutem nosso 
trabalho”, resume o político, 
que ainda fi cará na Câmara até 
fevereiro próximo, quando arruma 
defi nitivamente as malas para 
mudar de Casa Legislativa.

Sobre o resultado das eleições, 
que mudaram 40% a composição 
na Assembleia do RN, Ubaldo 
Fernandes defi ne esse movimento 
como “uma claro recados das 
urnas”. E ele mesmo concorda 
com esse movimento, já que em 
sua opinião “as democracias só 
sobrevivem com alternância e 
sangue novo”. 

José Aldenir / Agora RN

Ubaldo se diz “independente”

LAMENTAÇÃO

RN vai sentir falta de José Agripino e 
Garibaldi Alves, avalia Tomba Farias

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) – reeleito no último 
domingo, 7, com um total de 41.249 
votos – acredita que a renovação dos 
quadros para o legislativo (federal e 
estadual) vai gerar prejuízos ao Rio 
Grande do Norte. Ele avalia que a 
política potiguar “perdeu” com as 
derrotas José Agripino (Câmara 
Federal) e Garibaldi Alves (Senado).

Do atual quadro de 24 deputa-
dos estaduais, 15 conseguiram a ma-
nutenção do mandato. No entanto, 
nomes como Márcia Maia, Gustavo 
Fernandes e Ricardo Motta, que já 
foi presidente da Assembleia, não 
conseguiram a renovação.

Para a Câmara do Deputados, 
em Brasília, a mudança foi ainda 
mais profunda. Das oito vagas do 
RN, apenas três foram reeleitos – 
Fábio Faria (PSD), Rafael Motta 
(PSB) e Walter Alves (MDB). Além 

disso, o senador José Agripino, que 
desistiu da reeleição para tentar 
uma vaga na Câmara, também não 
conseguiu se eleger.

“A eleição foi atípica; foi rápida 
e cruel”, disse Tomba, em entrevista 
para a rádio 94 FM. “Quem cuidou 
do seu reduto eleitoral acabou se 
sobressaindo nas eleições. O que me 

ajudou foi a minha credibilidade e o 
meu compromisso”, analisa.

Segundo ele, as eleições decreta-
ram o encerramento da vida política 
de fi guras importantes da história 
política do RN. “A campanha excluiu 
algumas pessoas, e eu espero que as 
pessoas não tenham se arrependido. 
As pessoas preferiram o novo, mas 
acho que a troca foi desajustada. 
Perdemos José Agripino e Garibaldi 
Alves. O Estado vai sentir”, analisa.

O parlamentar comentou sobre 
ações tomadas para incrementar o 
turismo religioso no RN. Ele encam-
pa o projeto que inclui um teleférico 
no Santuário de Santa Rita de Cas-
sia. O equipamento liga o espaço à 
Igreja matriz da cidade.  “Até no-
vembro teremos o teleférico. É um 
percurso de 956 metros”, detalha 
Tomba. A obra foi iniciada em 2014 
e está orçada em R$ 12,6 milhões.  

Tomba foi o 4º deputado mais votado
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Carlos Eduardo Alves é um projeto 
“anti-população”, afi rma Natália

AVALIAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

"No 2º turno, ficará mais evidente quem está do lado do povo; o outro lado 
representa o descaso com a previdência, servidores e transporte", disse

A deputada federal eleita Natá-
lia Bonavides (PT) defendeu a elei-
ção de Fátima Bezerra, sua correli-
gionária, para o Governo do Estado 
e comparou o projeto da petista ao do 
adversário no segundo turno, Carlos 
Eduardo Alves (PDT). De acordo 
com Natália, enquanto Fátima es-
taria “do lado do povo”, o ex-prefeito 
de Natal aplicaria, se eleito governa-
dor, um projeto “anti-população” no 
Rio Grande do Norte, com medidas 
impopulares.

“Neste 2º turno, fi cará mais evi-
dente quem está do lado do povo, 
pois o outro lado representa o des-
caso com a previdência, com os ser-
vidores públicos e com o transporte 
e aplicará o mesmo projeto anti-po-
pulação no nosso Estado. Não é isso 
que queremos”, afi rmou a deputada.

Na opinião de Natália, que é 
vereadora em Natal, o 1º turno das 
eleições fi cou marcado pela rejeição 
popular aos políticos tradicionais, 
“das oligarquias”. “E isso se refl ete 
também na ampla votação que Fá-
tima recebeu”, acrescentou. Carlos 
Eduardo é da família Alves, que 
conta com personalidades políticas 
como o senador Garibaldi Alves 
Filho (que perdeu a reeleição) e o 

ex-deputado e ex-ministro Henrique 
Eduardo Alves.

Como vereadora, Natália Bona-
vides integrou na Câmara Munici-
pal a bancada de oposição a Carlos 
Eduardo enquanto ele era prefeito – 
em abril, ele renunciou para se can-
didatar ao Governo do Estado, dei-
xando o vice Álvaro Dias (MDB) no 
lugar. Durante o mandato, a petista 
denunciou irregularidades na gestão 
municipal, como a apropriação in-
débita, pela Prefeitura, de recursos 
previdenciários dos servidores. Ela 

também apresentou parecer contrá-
rio, no Legislativo, contra o projeto 
de licitação do sistema de transporte 
público proposto pelo Executivo, por 
entender que a medida benefi ciava 
as empresas, e não a população.

Natália foi a 2ª candidata mais 
votada para a Câmara dos Deputa-
dos. Ela foi eleita com quase 113 mil 
votos, liderando a sua coligação (“Do 
Lado Certo”), que elegeu também 
Fernando Mineiro (PT). Já Fátima 
passou para o 2º turno da em 1ºlu-
gar. Ela obteve 748 mil votos. 

Natália Bonavides acredita que Carlos Eduardo Alves vai manter o RN atrasado

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mineiro espera contribuir 
para tirar o estado da crise
Mineiro (PT) é um dos novos 
parlamentares que se elegeram nas 
eleições do último domingo, 7. O 
candidato foi eleito com 98.070, o 
que corresponde a 6,09% dos votos 
válidos. Segundo ele, sua ação 
principal ação é contribuir para que 
o estado supere a atual crise.
“Precisamos aprovar uma reforma 
tributária progressiva, ter políticas 
de geração de emprego", destacou.

José Aldenir / Agora RN

TRANSPARÊNCIA

Sandro Pimentel 
garante que será o 
deputado “animal”

De vereador para deputado 
estadual animal. É desta forma 
que Sandro Pimentel (PSOL) 
defi ne como será sua atuação 
na Assembleia a partir de janeiro 
de 2019. Ele deixou claro que a 
preocupação com os animais não é 
uma tática política, e sim um gesto 
de amor. Para ele, as pessoas 
perceberam isso e viram que seu 
mandato é transparente, com 
prestação de contas, andando de 
ônibus, trem, diante do eleitor.

Sandro Pimentel é vigilante e 
nunca deixou de trabalhar na função 
nem mesmo quando se elegeu pela 
primeira vez em 2012. Ele continua 
fazendo seus plantões no ginásio de 
esportes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Na avaliação de Pimentel, esse 
papo de ser político a cada quatro 
anos acabou e quem insistir será 
derrotado nas eleições. Ele não 
teve nem tempo na televisão, nem 
dinheiro do fundo partidário. "Moro 
no mesmo lugar", acrescentou.   

José Aldenir / Agora RN

Sandro é "anti-Carlos Eduardo"

CONSTATAÇÃO

Diretor de Instituto Seta acerta em 
todas as pesquisas no 1º turno no RN

José Aldenir / Agora RN

O diretor do Instituto Setas, 
Daniel Menezes, que realizou uma 
série de pesquisas sobre as disputas 
eleitorais no 1º turno e foi certeiro 
em praticamente todos os casos, 
principalmente em relação à eleição 
ao senado da República, prevendo 
a vitória de Styvenson Valentin e 
Zenaide Maia, com Geraldo Melo à 
frente de Garibaldi Alves, disse que 
o método que ele usou foi pratica-
mente o mesmo de sua concorrência.

Para Daniel Menezes, é difícil co-
mentar pesquisas elaboradas por ou-
tros institutos. Contudo, ele deixou 
claro o que muita gente já desconfi a-
va: muitas pesquisas são feitas pelo 
telefone, devido à falta de tempo das 

pessoas e das difi culdades – por con-
ta da falta de segurança – de entrar 
em condomínios. “Ibope, Datafolha e 
Big Data fi zeram pesquisas assim, 
mas no Brasil se acerta muito mais 
do que erra, principalmente se nos 

compararmos aos Estados Unidos. 
Lá, o erro é mais comum”, destacou.

Outra característica desta elei-
ção é o tipo de “puxador de votos”, no 
caso, o presidenciável Jair Bolsona-
ro. "Lula já exerceu essa função em 
muitas eleições, inclusive para pre-
feitos. Mas agora há outra questão: 
Bolsonaro não teve tempo de televi-
são, levou uma facada, quase não fa-
lou e não teve recursos fi nanceiros", 
disse. Para ele, esse fenômeno pode 
ter duas razões: a insatisfação com 
a falta de segurança e a intolerância 
com os casos escabrosos de corrup-
ção. “A campanha na televisão não 
fez tanto efeito. Isso merece um es-
tudo", disse em entrevista a 96FM. 

Daniel Menezes é cientista político
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¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 15/10 a 19/10/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

Agora ficou 
mais fácil chegar 
na Leroy Merlin

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

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

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

ofertas 
imperdíveis
15/10 a 19/10 

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

Exclusividade  Exclusividade  Exclusividade  Exclusividade  

R$ 89,90 
 cada  

BANQUETA ESCADA
Com 3 degraus, em 
alumínio. Standers.
CÓDIGO: 89810483

R$ 109,90 
 cada  

ESCADA
3 degraus, em alumínio. Standers.3 degraus, em alumínio. Standers.3 degraus, em alumínio. Standers.
4 degraus    R$ 124,90 cada cada
5 degraus    R$ 139,90 cada cada
CÓDIGO: 89330164-89330171-89330185CÓDIGO: 89330164-89330171-89330185

R$ 199,90 
 cada  

ESCADAESCADA
6 degraus, em alumínio. Standers.6 degraus, em alumínio. Standers.6 degraus, em alumínio. Standers.
7 degraus    R$ 7 degraus    R$ 219,90 cada cada
CÓDIGO: 89827556-89827612CÓDIGO: 89827556-89827612
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Bolsonaro soma 74,5% e 
Haddad 25,5% no DF 

Levantamento do Paraná Pesquisas para o site Diário do 
Poder, do primeiro no 2º turno da eleição presidencial, 
mostra liderança folgada de Bolsonaro (PSL) nos votos 

válidos, com 74,5%, contra 25,5% de Haddad (PT). No primeiro 
turno, Bolsonaro teve 58,37% dos votos no DF. Incluindo brancos 
e nulos, Bolsonaro tem 62,9% contra apenas 21,6% do petista, mas 
4,7% não sabem e 10,8% não escolheram. A pesquisa está  registrada 
na Justiça Eleitoral sob o nº BR-06352/2018.

1 >> Maioria entre homens
Entre eleitores masculinos de 
Brasília, Jair Bolsonaro tem 70,1% 
das intenções de voto no segundo 
turno. Haddad, 20,1%.

2 >> Maioria entre mulheres
Bolsonaro também lidera a disputa 
pelo voto feminino no segundo 
turno, no DF: 56,6% contra 22,8% 
do petista.

3 >> Só o ensino fundamental
O melhor resultado de Haddad 
é entre os que têm no máximo o 
fundamental completo: 27,3%. Mas 
Bolsonaro também lidera: 56,5%.

4 >> Só o ensino médio
Entre os eleitores de ensino médio, 
o índice de apoio a Bolsonaro vai a 
65,5%, enquanto o apoio a Haddad 
cai a 18,9%%.

>> O Papa na campanha
Após uma derrota para o Senado, 
Américo Farias candidatou-se 
ao governo de Santa Catarina, 
apesar das escassas possibilidades, 
e visitava Rio do Sul, no Vale do 
Itajaí, quando encontrou o deputado 
Alexandre Traple:
- Como vai, meu senador? – 
saudou-o o deputado, simpático.
- O senhor está falando com o futuro governador!... – cortou Farias.
Traple não resistiu à piada:
- Piacere, sone il Papa (Prazer, eu sou o Papa).

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Vou precisar”

Deputado federal eleito Kim 
Kataguiri (DEM-SP) ao ouvir votos 

de boa sorte na Câmara

>> Governo do DF: 
Ibaneis 73,6% e 
Rollemberg 26,4%
Levantamento do instituto 
Paraná Pesquisas 
encomendado pelo site 
Diário do Poder mostra 
situação bem confortável 
para Ibaneis Rocha 
(MDB) na disputa de 2º 
turno pelo governo do DF. 
Considerando os votos 
válidos, ele tem 73,6% das 
intenções de voto, contra 
26,4% do governador 
Rodrigo Rollemberg (PSB). 
Considerando os votos 
brancos e nulos, Ibaneis 
soma 64,6% e Rollemberg 
23,1% Não sabem 5,3% e 
“nenhum” somam 6,9%. 
Pesquisa registrada no TSE: 
DF-04143/18.

>> Aula prática
Ao fazer a “defesa da democracia”, 
a candidata a vice Manuela 
D’Ávila (PCdoB), cujo partido 
bajulava a violenta ditadura 
albanesa de Enver Hoxha, dá 
pista do que ela quis dizer, em 
freudiano ato falho, quando 
recomendou a liderados usar a 
hipocrisia como argumentação 
política.

>> Outra tacada certa
O bem avaliado prefeito de 
Salvador, ACM Neto (DEM), 
decidiu apoiar Bolsonaro, após 
evitar um inútil enfrentamento 
com o governador Rui Costa (PT-
BA), afi nal reeleito com mais de 
70% dos votos na Bahia.

>> Programa melhor
O economista do Banco 
Votorantim, Roberto Padovani, 
afi rmou em entrevista que o 
programa econômico do candidato 
Jair Bolsonaro, até pela clareza, 
seria o melhor para o momento 
do Brasil.

>> 62 milhões de votos
A pesquisa Datafolha divulgada 
nesta quarta (10) revela que Jair 
Bolsonaro passou dos 62 milhões 
de votos (58% dos 107 milhões de 
votos válidos do primeiro turno). 
Registro no TSE: BR-00214/2018.

>> Prieto na IATJ
Um dos nossos mais admirados 
juízes, o desembargador federal 
Fábio Prieto (TRF-3) foi reeleito 
para o conselho da International 
Association of Tax Judges, 
formado por 11 magistrados de 
diferentes países. 

>> Abraço de derrotados
O “apoio crítico” à candidatura 
do petista Haddad, decidido pela 
Executiva do PDT, foi alvo de 
críticas de deputados do partido 
que saíram inconformados com 
o que chamam de “abraço dos 
derrotados”.

HUMBERTO

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Quando vou a um jogo do ABC vejo 
um monte de gente com as mesmas 
cores que estou. De lado um cara diz 
palavrões e fi co meio que sem graça, 
pois às vezes estou com minha fi lha de 
apenas 8 anos de lado. Tem também 
companheiros de time que jogam coi-
sas no gramado. Fico triste que alguém 
faça isso, mas a vontade que meu time 

vença, que avance no campeonato, que 
faça bonito, me faz lamentar, mas não 
deixar de torcer por ele. O time está 
acima de certos comportamentos dos 
torcedores.

Hoje no Brasil temos dois candida-
tos em disputa. Como venho me posi-
cionando contra o PT, achando que o 
partido não conseguirá governar, num 
parlamento de maioria contrária a sua 
maneira de ver o mundo, estou ten-

Fascista?

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO 

dendo a votar no capitão, mesmo não 
nutrindo tanta simpatia por ele, mas 
convergindo em questões de economia, 
algumas de comportamento e vendo 
necessidade de um enfrentamento mais 
fi rme no que diz respeito à questão da 
segurança. Junto comigo, nesta visão 
de que um projeto pode ser melhor que 
o outro, estão muitos outros torcedores. 
Alguns mais brabos, que tem ódio aos 
pretos, homossexuais e nordestinos, 
o que me entristece. Mas a outra tor-
cida também contém esses mesmos 
elementos, que odeiam os brancos, os 
heterossexuais e os sulistas.

Como podemos ver, gente de com-
portamento lamentável tem em todos os 
times de futebol, dentro de nossas famí-
lias, no trabalho, nos eventos, por qual 
motivo não estariam também represen-

tados nos projetos políticos?
Pessoalmente tenho um histórico 

de amor às diferenças, respeito a todos, 
uma vida de dedicação ao próximo, en-
tão quando posto meus pontos de vista 
e recebo nas mídias sociais a pecha de 
fascista, confesso que fi co triste, pois é 
uma agressão injusta e descabida.

Vejo violência verbal e física dos 
dois lados, posicionamentos contro-
versos, então me concentro em outras 
questões e, contra o PT, tenho muitas 
queixas. Sua adesão à corrupção ma-
tou milhões de pessoas que não tiveram 
o devido tratamento de saúde, então 
quando me chamam de desumano por 
votar no capitão eu pergunto: eu?

Respeito quem teme o 17. Do 13 
quero distância.

Que situação, rapaz...
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Apenas 6% das cidades têm serviço de 
mamografi a no Rio Grande do Norte

PREVENÇÃO

Reprodução / Agência Brasil

Rio Grande do Norte conta com 27 mamógrafos credenciados para o atendimento do público e tempo 
de espera pode chegar até 10 meses; Natal concentra 24% de todos os mamógrafos do Estado

No Rio Grande do Norte apenas 
nove municípios ofertam serviços de 
mamografi a. Atualmente, o estado 
conta com 27 mamógrafos creden-
ciados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) incluindo o sistema privado. A 
cada 4 mamógrafos, 1 está em Natal, 
o que corresponde a 24% de toda a 
oferta.

O serviço está ativo em Natal, 
Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, 
Santa Cruz, Currais Novos, Parna-
mirim, São Gonçalo e Alexandria. 
As outras duas localidades estão em 
processo de contratação, segundo a 
Secretaria de Estado de Saúde Pú-
blica (Sesap).

Dos 27 mamógrafos, apenas cin-
co são capazes de identifi car a posi-
ção exata do tumor para a realização 
de biópsia ou a retirada do tumor 
de forma precisa, que é chamada 
de estereotaxia. Os outros 22 são 
mamógrafos de comando simples, 
que realizam o exame preventivo e 
o diagnóstico precoce do câncer de 
mama. 

Na capital do Estado, são dis-
ponibilizados cinco serviços com 
mamógrafos simples e dois com es-

tereotaxia, com capacidade para pro-
duzir cerca de 135 mil mamografi as 
por ano. De janeiro a julho deste ano 
foram realizados 16 mil exames, com 
tempo médio de espera de 30 dias, 
segundo a Sesap.

A agricultora Terezinha Dias, 
de 47 anos, residente no município 
de Santa Maria, conta que está a 
quase um ano esperando para mar-
car o exame. “Estou há 10 meses 
esperando para marcar o exame de 

mamografi a, procurei a secretaria 
municipal de saúde e ainda não con-
segui marcar”, explicou.

Em sua família já houve casos de 
câncer de mama e ela teme que pos-
sa acontecer com ela. “A gente nunca 
sabe se vai acontecer com a gente, 
por isso, faço anualmente o exame 
preventivo”, contou.

Segundo o médico mastologista, 
Maciel Matias, a demora no diagnós-
tico é um fator determinante na cura 

da paciente. “O diagnóstico precoce, 
é na verdade, a única chance que a 
mulher tem hoje para fazer o seu 
tratamento com chance de cura”, 
declarou.

“Um centímetro de tumor con-
tém 1 bilhão de células. Se a mulher 
chega, como acontece na maioria das 
vezes, com tumor de mais de cinco 
centímetros, as chances dessa doen-
ça estar distribuída em todo seu cor-
po é muito maior”, explicou Maciel.

A Sesap informou ainda que in-
tensifi ca as ações de prevenção por 
meio do Programa de Controle do 
Câncer de Mama. O mês de outubro 
também aborda o tema através da 
campanha outubro rosa. A inicia-
tiva visa alertar e conscientizar as 
mulheres sobre a importância do 
diagnóstico precoce e prevenção da 
doença.

O parâmetro estabelecido pelo 
Ministério da Saúde é de um mamó-
grafo para cada 240 mil habitantes. 
Nesse contexto, o estado possui uma 
média de 14 aparelhos para atender 
toda a população. Apesar de estar 
dentro dos parâmetros a demanda 
pelo exame ainda é grande. 

Espera para a ralização da mamografi a é de 30 dias no Rio Grande do Norte 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Um em cada oito adultos 
no mundo é obeso
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) alerta que um em cada oito 
adultos em todo o planeta é obeso. 
A projeção é de que, em 2025, 
cerca de 2,3 bilhões de indivíduos 
estejam com excesso de peso, 
sendo mais de 700 milhões com 
obesidade. Já o número de crianças 
com sobrepeso e obesidade pode 
chegar a 75 milhões caso nada seja 
feito – incluindo 427 mil crianças 
com pré-diabetes. 

Wilson Dias / Agência Brasil

REFORMA

Novo ensino médio prevê ao menos 
duas formações para estudantes

José Aldenir / Agora RN

Todos os estudantes do ensino 
médio deverão ter a acesso a mais 
de um itinerário formativo no pró-
prio município onde estudam, de 
acordo com a revisão preliminar das 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio, que foi divulgada 
pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e está disponível para análise 
e contribuições de toda a sociedade 
até o dia 23 de outubro.

Além dos itinerários, as redes 
terão que ofertar uma parte comum 
a todos os estudantes, que será de-
fi nida pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em discussão 
no CNE. As diretrizes vigentes es-
tão sendo revistas pelo CNE para se 
adequarem ao Novo Ensino Médio, 

aprovado em 2017. Pela nova lei, os 
estudantes poderão escolher ter for-
mações específi cas em linguagens, 
matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas ou ensino técnico. 
Uma das preocupações levantadas 

durante a discussão da lei era a ofer-
ta das várias opções aos estudantes, 
sobretudo em municípios menores.

O documento estabelece ainda 
que o Ministério da Educação (MEC) 
deverá elaborar um guia para orien-
tar as instituições e redes de ensino. 
A oferta de itinerários formativos 
deve considerar as possibilidades es-
truturais e de recursos das institui-
ções ou redes de ensino. Para garan-
tir a oferta de diferentes itinerários, 
podem ser estabelecidas parcerias 
entre diferentes instituições de ensi-
no, devidamente credenciadas pelos 
sistemas de ensino. Caberá aos siste-
mas de ensino estabelecer as regras 
para a escolha do itinerário formati-
vo pelo estudante. 

MEC vai elaborar guia para escolas



8 CIDADES SEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br 15.10.2018

Acidentes de trabalho matam 
uma pessoa a cada 15 dias no RN

ESTUDO

Waldemar Ramos

Entre os anos de 2012 e 2017, segundo o Ministério Público do Trabalho, 
foram notificadas 169 mortes acidentárias em todo o Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte registra 
uma morte em decorrência de aci-
dente de trabalho a cada 15 dias. 
Foram notifi cadas 169 mortes aci-
dentárias no período de 2012 a 2017, 
segundo levantamento feito pelo Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT).

Além dos danos pessoais, os 
acidentes de trabalho ocasionam 
grandes perdas na economia, alerta 
Benvenuto Gonçalves, presidente da 
Associação Nacional de Engenharia 
de Segurança do Trabalho (Anest).

Ele destaca que a Segurança do 
Trabalho deve adentrar em todas as 
áreas profi ssionais. No RN, o setor 
com mais notifi cações de acidentes 
é o de atividades de atendimento 
hospitalar (11,49%), seguido por con-
fecção de peças e vestuário (9,62%), 
atividades de correio (4,75%), comér-
cio varejista (4,61%) e construção de 
edifícios (3,67%).

“A engenharia de segurança do 
trabalho atua não somente na pre-
venção e planejamento contra os aci-
dentes em tarefas remuneratórias, 
mas infl ui na economia em si. Ainda 

há essa falta de entendimento por 
parte dos empresários. Pois, se há um 
investimento para um ambiente de 
trabalho seguro, consequentemente 
haverá menos perdas para a empresa 
e para a economia do Estado”, afi rma 
o engenheiro Benevenuto Gonçalves.

Nos últimos cinco anos foram 
registrados 17.839 auxílios-doença 

por acidente do trabalho no RN. O 
impacto previdenciário dos afasta-
mentos da localidade foi de R$ 184 
milhões. 

No Brasil, o Ministério Público 
do Trabalho registrou mais de 4 mi-
lhões de comunicações de acidente 
de trabalho e 14.412 mortes aciden-
tárias notifi cadas. 

Foram registrados 17.839 acidentes de trabalho no RN nos últimos 5 anos

TECNOLOGIA

Banco do Brasil libera 
transações pelo 
aplicativo WhatsApp

Os clientes do Banco do Brasil 
podem fazer transações fi nanceiras 
por meio do WhatsApp. Serão 11 tipos 
de serviços podem ser realizados pelo 
aplicativo de mensagens. 

De acordo com a instituição 
bancária pública, os clientes podem  
fazer transferências, consulta do 
código Iban (que indica o número 
de conta internacional), recarga de 
celular, liberação de cartão, saldo de 
conta-corrente, extrato de conta-
corrente, saldo de poupança, extrato 
de poupança, extrato de fundos de 
investimento, rastreio de cartão e 
emissão de fatura de cartão.

O Banco do Brasil está liberando 
a novidade aos poucos. O serviço será 
liberado para uso de 500 mil clientes 
a cada semana. Ainda de acordo 
com a instituição, a ferramenta estará 
disponível a todos os correntistas nas 
próximas semanas. 

Reprodução

Podem ser feitos 11 serviços

AMBIENTE

Natal registrou 978 ocorrências com 
abelhas, aponta Corpo de Bombeiros

Reprodução / Joaz Ferreira

O Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Norte registrou, entre 
janeiro e agosto de 2018, um total de 
978 atendimentos relacionados com 
abelhas em Natal. 

De acordo com o Apicultor Joaz 
Ferreira, dois motivos são respon-
sáveis pelo aumento de abelhas em 
áreas urbanas. O primeiro é o ca-
lendário apícola, que determina os 
ciclos de fl oração de uma região por 
espécie. “Este período do ano é favo-
rável para as colmeias existentes na 
região da grande Natal se fortalece-
rem e se multiplicarem”, explicou.

Segundo ele, o outro motivo con-
siste no período de estiagem e falta 
de alimentos em algumas regiões do 
estado. “Esses fatores contribuem 
para que um grande número de en-
xames migre para próximo do litoral 
a procura de melhores condições de 

sobreviver”, declarou.
Joaz acrescenta ainda que “isso 

resulta em um grande número de 
ocorrências de enxames se estalando 

na cidade, ocasionando transtornos”, 
analisou. Ainda segundo o Corpo de 
Vombeiro, em 2017 foram registra-
das 1380 ocorrências. 

Apicultor Joaz Ferreira alerta para a ocorrência enxames nas áreas urbanas

SEGUNDOS
EM QUINZE

Sesc abre inscrições para 
novos cursos gratuitos
O Serviço Social do Comércio do 
Rio Grande do Norte (Sesc RN) 
encerra dia 23 as inscrições para 
cursos gratuitos. Serão 173 vagas 
distribuídas em turmas em Natal, 
Mossoró, Caicó, São Paulo do 
Potengi e Nova Cruz. As inscrições 
podem ser feitas nas centrais de 
relacionamento nas unidades Sesc 
onde acontecerão os cursos. Serão 
oferecidos cursos de confecção de 
roupas versáteis, moda jovem e 
casual e bordados em pedrarias no 
Sesc Cidade Alta, em Natal.

José Aldenir / Agora RN
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Justiça proíbe contingenciamento 
para segurança pública em 2019

AÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Ministério Público Estadual aponta que o Governo deixou de gastar R$ 65 
milhões no custeio e investimento em defesa social no Rio Grande do Norte

A 3ª vara da Fazenda Pública de 
Natal decidiu proibir o Governo do 
Rio Grande do Norte de contingen-
ciar verbas para segurança pública. 
A decisão obriga que, em 2019, o 
Executivo libere recursos para a 
expansão das atividades, aquisição 
de equipamentos e adoção de novas 
tecnologias no combate ao crime.

A ação decorre de um pedido 
feito pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte. A decisão judicial 
é destinada para o atual governador 
do Estado, bem como para o secretá-
rio estadual do Planejamento e das 
Finanças. Como o atual governador 
não conseguiu se reeleger nas elei-
ções deste ano, a decisão deverá ser 
cumprida pelo próximo governador 
ou governadora a serem escolhido 
em segundo turno.

O Judiciário lembra o notório e 
vertiginoso aumento da criminali-
dade no RN, “que vem avançando 
progressivamente no cenário social 
de maneira muito preocupante, na 
medida em que a Administração 
Pública não consegue resolver a si-
tuação”.

No período entre 2015 e 2017, a 
frustração da receita foi de 11,3%, 
enquanto o contingenciamento das 
verbas para a área de segurança 
pública foi de 14,8%. Em números 
absolutos, o Rio Grande do Norte 
deixou de gastar R$ 65 milhões com 
custeio e investimento em segurança 
pública.

Segundo o MPRN, o tesouro 
estadual contingenciou 20% das 

verbas para custeio e 94,4% das 
verbas para investimento na área de 
segurança pública, no total de 65,5% 
de contingenciamento, chegando ao 
cúmulo de não gastar um único cen-
tavo com investimento no Corpo de 
Bombeiros Militar e no Itep.

Para o MP, os contingenciamen-
tos, dada a situação de calamidade 
na segurança pública estadual, não 
encontram amparo jurídico. 

Medidas serão obrigatórias para o próximo Governador do Estado

SERVIÇO

Parnamirim conclui 
mais uma etapa das 
obras de drenagem

A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas cumpriu mais uma 
etapa das obras de drenagem na 
Comunidade Quilombola de Moita 
Verde.De acordo com o secretário 
Albérico Júnior, as equipes 
realizaram o reaterro da 1ª etapa 
das obras. O reaterro consiste no 
nivelamento do solo que havia 
sido escavado para a instalação 
de tubulações. O titular da pasta 
de obras do município explica 
que a drenagem de Moita Verde 
vai resolver de vez um grande 
problema da comunidade, que 
eram os constantes alagamentos 
ocasionados pelas fortes chuvas. 
“Esta obra vem de encontro a uma 
solicitação da comunidade de sofria 
com esse problema, mas que agora 
terá esse problema resolvido”, 
destacou o titular da Semop. A obra 
vai contar com mais de 300 metros 
de rede de tubulação instalada. 

Reprodução / Pref. Parnamirim

Prefeitura encerrou 1ª etapa

SEGUNDOS
EM QUINZE

São Gonçalo do Amarante 
inaugura novas secretarias
As Secretarias Municipais de 
Trabalho, Assistência Social e 
Cidadania (Semtasc) e do Idoso 
e das Pessoas com Defi ciência 
(Semipd) formalizaram a 
inauguração de suas novas 
instalações na Rua Alexandre 
Cavalcante no Centro da Cidade.

Reprodução / Pref. S. G. do Amarante

PERIGO

Pediatras pedem uso racional de 
exames por imagens em crianças

Reprodução / Agência Brasil

Uma campanha da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) alerta 
para os riscos da exposição excessiva 
de crianças e adolescentes a exames 
de diagnóstico por imagem como to-
mografi as computadorizadas e raios x.

A proposta é estimular o uso ra-
cional dessas ferramentas, contando 
com o apoio de pais e profi ssionais de 
saúde. Também há a preocupação, 
por parte de pediatras, em fazer 
com que técnicos responsáveis pela 
execução dos exames façam as adap-
tações necessárias aos equipamen-
tos, adequando-os às características 
físicas desses pacientes.

Para a presidente da SBP, Lu-
ciana Rodrigues Silva, é preciso 
cautela para não expor crianças e 
adolescentes a riscos desnecessários. 
Essa população, segundo ela, possui 

tecidos e órgãos ainda em desen-
volvimento e apresenta, portanto, 
maior sensibilidade aos efeitos da 
radiação ionizante sobre o corpo 
humano. Quanto mais jovem for o 
paciente, maiores são as chances de 
desdobramentos adversos.

A orientação é que, durante a 

consulta, os especialistas façam uma 
investigação atenta e solicitem o 
exame apenas quando sinais e sin-
tomas exigirem. Pediatras e demais 
médicos devem ainda alertar os 
pais sobre os riscos. “Não são raros 
os casos em que os procedimentos 
decorrem de um pedido da própria 
família”, lembrou Luciana.

Dados do Sistema de Informa-
ções Ambulatoriais do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) mostram que cer-
ca de 350 milhões – 4% de todos os 
procedimentos médicos por imagem 
nos últimos dez anos – foram reali-
zados em crianças e adolescentes de 
até 19 anos. 

Ainda segundo o levantamen-
to da SBP, o volume de exames de 
diagnóstico por imagem aumentou 
em todo o país. 

Excesso de radiação é prejudicial
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Diferença no valor da mensalidade 
chega a mais de 100% entre escolas
Esse percentual é válido para os valores cobrados entre as duas melhores escolas potiguares, 
levando-se em consideração o ranking do Ideb, que é divulgado pelo Ministério da Educação

ESPANTOSO

Freepik

Colocar o fi lho em uma escola de 
qualidade é o sonho de todos os pais. 
Mas a tarefa exige investimento e 
muita pesquisa pois os valores va-
riam muito. Em Natal, nas duas es-
colas melhores colocadas no ranking 
do Ideb - Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, divulgado pelo 
MEC, a diferença dos valores, em 
alguns segmentos, chega ao dobro.

No Rio Grande do Norte, o Over 
Colégio e Curso se classifi cou em pri-
meiro lugar, com nota 7,5. A escola 
potiguar se destacou ainda entre as 
dez melhores do Brasil. A segunda 
posição do estado foi conquistada 
pelo CEI Romualdo que em nível na-
cional ocupou o décimo sexto lugar, 
com nota 6,9.

O Inep disponibilizou em seu 
site um guia para ver o desempe-
nho por escola. Para acessar, basta 
informar o Estado, o município e a 
rede de ensino (estadual, federal ou 
privada) no link http://ideb.inep.gov.
br/. Na classifi cação são avaliadas 
três séries: quinto e nono ano do En-
sino Fundamental e terceira série do 
Ensino Médio.

Após divulgados os resultados 
ofi ciais do desempenho de cada es-
cola, a busca dos pais por aquelas 
de maior desempenho se torna cada 
vez maior. De acordo com uma pes-

Pais dos alunos que estudam na escola em 1º lugar no RN pagam metade do valor cobrado pela escola que está em 2º

SEGUNDOS
EM QUINZE

Setembro fecha com 62,4 
milhões de negativados
O volume de consumidores com 
contas em atraso segue elevado 
em todo o país, refl etindo o quadro 
de difi culdades das famílias. Em 
setembro aumentou em 3,9% a 
quantidade de novos inadimplentes 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

José Aldenir / Agora RN

DESEMPENHO

Natal soma 97% e Pipa 96% durante o 
feriadão nas ocupações dos hotéis

José Aldenir / Agora RN

Segundo dados levantados pela 
Associação Brasileira de Indústria 
de Hotéis do Rio Grande do Norte, 
Abih-RN, o feriadão de 12 de outu-
bro foi de alta na ocupação hoteleira 
de Natal e Tibau do Sul/Pipa. Ao 
todo, 97% dos leitos foram ocupados 
em Natal e 96% em Tibau do Sul/ Pi-
pa. Em 2017, Natal apresentou 95% 
de sua ocupação no mesmo período, 
já Tibau do Sul/ Pipa atingiu 88%.  

Os números são baseados em 
dados fornecidos pelos associados 
Abih-RN e referem-se à quantidade 
de reservas já efetuadas até a ma-

nhã da última quinta-feira, 11.
Segundo informações do Minis-

tério do Turismo, Natal está entre 
um dos destinos mais procurados 
para o período. “Apesar de um 1º 
semestre sem crescimentos, até 
mesmo devido às crises fi nanceiras 
do país que atingiram o turismo co-
mo um todo, o 2º semestre de 2018 
vem sendo um dos melhores. Julho, 
por exemplo, foi considerado a me-
lhor ocupação dos últimos tempos. 
Isso é fruto de um intenso trabalho 
de divulgação de destino”, disse José 
Odécio Jr, presidente da Abih-RN.  Ponta Negra é sempre boa opção

Escola Infantil 1º ano do Fundamental 6º ano Fundamental 1ª série Médio
Over Colégio e Curso R$ 669,00 R$ 680,00 R$ 720,00 R$ 925,00

CEI – Romualdo R$ 1.244,47 R$ 1.483,39 R$ 1.558,32 R$ 1.588,02

VALORES DAS MENSALIDADES ENTRE AS DUAS MELHORES ESCOLAS

quisa na capital potiguar para saber 
o valor das mensalidades das duas 
melhores escolas do estado, se veri-
fi cou diferenças de preço para o mes-
mo segmento que chegam a atingir 
100%, valor que pesa no bolso dos 
pais que tanto investem na educação 
dos seus fi lhos.

“Além do investimento na men-
salidade, temos muitos outros custos 
com uniforme, material e esportes. 
Investimos altos pensando que no 
futuro nossos fi lhos estudarão em 
uma universidade pública e gra-
tuita. Sem dúvida, é fundamental 
observar a posição da escola no 

ranking para sabermos se nosso 
investimento está sendo bem feito”, 
disse Elizabeth Ferreira, cujo fi lho 
fará o ensino médio em 2019. Os 
valores cobrados pelas duas escolas 
que estão no topo do ranking do RN 
e apresenta acima um quadro deta-
lhado com todos os números. 
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Zibia Gasparetto, escritora 
espírita, morre aos 92 anos

ADEUS

Instagram / Reprodução

No total, atuou durante 
68 anos escrevendo; 
Nesse tempo, publicou 
58 livros, que juntos 
venderam mais de 18 
milhões de cópias

O mundo espírita se despediu 
de um dos seus grandes nomes.  A 
página ofi cial do Facebook de Zibia 
Gasparetto anunciou na última 
quarta-feira, 10, a morte da escrito-
ra aclamada. Aos 92 anos, a carreira 
era extensa. 

No total, atuou durante 68 anos 
escrevendo. Nesse tempo, publicou 
58 livros, que juntos venderam mais 
de 18 milhões de cópias. Entre suas 
obras mais famosas estão O Poder 
da Escolha e A Verdade de Cada 
Um.

O comunicado ofi cial aproveitou 
para agradecer o apoio recebido pela 

intelectual durante todos esses anos. 
“Agradecemos de coração a todos 
que permitiram que seus ensina-
mentos de luz permeassem e trans-
bordassem em suas vidas. Esse le-
gado será eterno e os conhecimentos 
de Zibia sobre as relações humanas 

e espirituais serão transmitidos por 
muitas e muitas gerações. Ela segue 
em paz ao plano espiritual, olhando 
por todos nós”, anunciou.

E ainda fi nalizou com uma men-
sagem cheia de signifi cados: “Feliz 
recomeço!”. 

Escritora foi um dos grandes nomes do Espiritismo no Brasil durante 68 anos

FAKE

Ana Hickmann se irrita 
ao ser vítima de perfi l 
falso no Instagram

Ana Hickmann usou as redes 
sociais na última quinta-feira, 11, 
para fazer um desabafo. No Stories 
do Instagram, a apresentadora 
contou que uma pessoa tem se 
passado por ela na rede com conta 
verifi cada e e-mail de publicidade.

“Oi, pessoal, tudo bem? Vocês 
viram que eu acabei de postar uma 
página que é fake. E que é fake 
mesmo. É alguém que não é fã, 
está se passando por mim, usando 
fotos minhas e da minha família, 
roubando frases.

“Muito feio isso. Muito feio você 
se passar por alguém, roubar a vida 
de alguém”, criticou. 

Instagram / Reprodução

Ana não curtiu seu perfi l fake

SEGUNDOS
EM QUINZE

Patrícia Abravanel e Fábio 
Faria anunciam gravidez

A apresentadora Patrícia Abravanel 
revelou que está grávida novamente. 
A fi lha de Silvio Santos é casada com 
o deputado federal Fábio Faria (PSD), 
e já tem dois fi lhos: Pedro, de quatro 
anos, e Jane, de oito meses. “Em abril 
de 2019 vai ter mais um menininho 
na família! Feliz demais!”, anunciou 
em seu perfi l no Instagram, dando 
indícios de que está rumando ao 
terceiro mês de gestação.

Instagram / Reprodução

Diretora de Empreendimentos

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU Em 
09/10/2018 do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 19/06/2019, a Licença da do SES da cidade de 
Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Renovação da Licença de simplificada do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
São Miguel do Gostoso, no Estado do Rio Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

Eng.ª Maria Geny Formiga
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“A coragem cresce 
com a ousadia, 

o medo com a 
espera”

(Públio Siro)

>> Trilogia de Volonté. 
O poeta Volonté prepara 
o complemento de uma 
trilogia que se iniciou com 
o livro “Ganga Impura”, 
lançado em 2015 em 
parceria com o colega Cura 
D’Ars, e seguiu em 2016 com 
“Furor Sobejo”, de novo com 
Cura D’Ars e acrescentando 
Gabo Penaforte. O próximo 
livro será “Céu Plúmbeo, 
Lua Baça”, reunindo outra 
vez o triunvirato poético 
e fechando a trilogia que 
contou com o mecenato do 
empresário Paulo Coelho.

Tudo acabado, Baby Blue

Bob Dylan

Você deve ir embora agora, 
pegue o que precisar, 

você acha que vai durar
mas o que quer que você deseja manter, 

é melhor pegar rápido.
Lá está o seu órfão com a arma
chorando como um fogo ao sol

Olhe, os santos estão aparecendo
e está tudo acabado agora, Baby Blue

A autoestrada é para jogadores, 
é melhor ter juízo

Pegue o que você juntou das coincidências
O pintor de mãos vazias das ruas
está fazendo desenhos malucos 

nos seus lençóis
Este céu, também, está se dobrando 

abaixo de você
e está tudo acabado agora, Baby Blue

Todos os seus marinheiros com enjôo
estão indo pra casa

todos os seus exércitos de renas 
estão indo pra casa

O amante que acabou de sair por sua porta
tirou todos os cobertores dele do chão.

O carpete também está 
se movendo debaixo de você

e está tudo acabado agora, Baby Blue

Deixe suas pedras pra trás, alguém o chama
esqueça os mortos que você abandonou

eles não o seguirão
o andarilho que está batendo à sua porta

está nas roupas que um dia você usou
acerte um outro lance, recomece

e está tudo acabado agora, Baby Blue.

>> Os amarelinhos. A 
expectativa nas redes sociais na 
sexta-feira, durante o amistoso 
da seleção brasileira, era por 
algum post de Gleisi Hoffmann 
enaltecendo a torcida canarinho 
vestida com “a camisa do PT”. 
Não seria novidade a doidivanas 
imaginar manifestação petista nas 
camisas amarelas no estádio King 
Saud University.

>> Negritude vitoriosa. Olívia 
Santana é uma professora de 51 
anos eleita deputada estadual 
na Bahia com 55 mil votos. Hélio 
Fernando Lopes é um tenente de 
49 anos eleito deputado estadual no 
Rio de Janeiro com 342 mil fogos. 
Ambos são negros, mas só a mulher 
é citada na GloboNews e CBN. Ela 
é do PCdoB, ele é do PSL.

>> Santa Rita. O deputado 
Tomba Farias confi rmou no 
programa Bom Dia Cidade, da 94 
FM, que uma empresa suíça está 
para executar a obra de instalação 
de um teleférico ligando a igreja 
matriz de Santa Cruz à estátua 
de Santa Rita, ponto turístico dos 
católicos. O gerenciamento do 
equipamento será de uma empresa 
especializada.

>> Música & Literatura. A 
compositora e educadora Bia 
Bedran, que fez sucesso nos anos 
80 apresentando o programa 
“Canta Conto”, da TVE e exibido 
no RN pela TV Universitária, 
é uma das atrações da Semana 
Literária de Macaíba. Ela 
apresenta no dia 18 de outubro um 
repertório dos principais discos da 
longa carreira musical.

>> Concurso BNB. Hoje é o 
último dia para as inscrições no 
concurso público do Banco do 
Nordeste, que oferece vagas para 
analista bancário (nível médio) 
e analista de sistemas (nível 
superior). Informações no site 
do Cebraspe: www.cespe.unb.br/
concursos/banco_do_nordeste_18. 
Provas dia 2 de dezembro.

>> Filmes streaming. A 
empresa potiguar OldFlix, que 
conquistou fama nacional e já foi 
citada na mídia internacional, 
incorporou mais clássicos 
do cinema em seu catálogo. 
Destacando o fi lme Drácula, de 
1931, estrelado por Bela Lugosi, 
talvez a primeira obra sobre o 
vampiro que cita o personagem 
Van Helsing, sucesso nos dias 
atuais.

Bolsonaro vai compor 
o elenco do fi lme A Fuga 

das Galinhas 2.

(Joel Gomide)

A honrosa torcida do Alecrim FC 
já pode processar o Haddad

por plágio. 

(Paulo Edgar Machado)

Com tanta programação massa 
nas TVs fechadas e no Netfl ix, e os 

petistas querem assistir debate.

(Suzanne Maria da Rocha)

PICARDIA NAS REDES
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...do escritor e crítico de cinema Pablo Villaça: 
“Realmente, por que Bolsonaro deveria ir aos debates se o TSE 
está ignorando a legislação e permitindo que ele ganhe espaço 
na mídia sem precisar ter alguém confrontando suas posições? 
Estamos vivendo sob uma ilusão de democracia”;

...do portal Pragmatismo Político: “Roqueiros brasileiros se 
manifestam sobre críticas de Roger Waters ao fascismo político, 
representado no Brasil por Jair Bolsonaro. Fundador do Pink 
Floyd foi atacado e também recebeu elogios”;

...do portal UOL: “Petrobras perdeu R$ 12,5 bi na Bolsa em 1 
dia após declaração de Bolsonaro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Posicionados... O Diretório 
Estadual do PSOL no Rio Grande 
do Norte se reuniu na noite da 
última quarta-feira, 10, e defi niu 
o posicionamento para o segundo 
turno das eleições na disputa pelo 
governo do RN e para as eleições 
presidenciais. Como era de se 
esperar, o partido vai seguir a 
orientação nacional da legenda e 
apoiar candidaturas que façam 
frente ao que Bolsonaro representa. 
Segundo nota elaborada pelo PSOL/
RN, o partido terá como principal 
tarefa o enfrentamento ao projeto 
anti-democrático e de retirada de 
direitos sociais encabeçado pelo 
candidato do PSL. “Assim, no RN, o 
PSOL se somará a candidatura de 
Fátima Bezerra (PT), mesmo com 
divergências com o projeto petista”. 

>> ...contra o facismo. Para 
o PSOL/RN o momento exige 
uma frente ampla de combate ao 
fascismo. A nota salienta ainda 
que o apoio a candidatura de 
Fátima não está relacionado, de 
nenhuma maneira, a uma eventual 
composição de seu governo, caso 
eleita. “Na atual conjuntura nacional 
contra o fascismo, e na conjuntura 
regional contra as oligarquias, o 
PSOL entende a necessidade de se 
posicionar claramente e tomar lado 
nessas eleições”, afi rmou Danniel 
Morais, presidente da legenda no Rio 
Grande do Norte. 

>> Ouvir os concorrentes. 
Deputado estadual reeleito nestas 
eleições, Kelps Lima (Solidariedade) 
está propondo que a Assembleia 
Legislativa do RN crie uma pauta 
para promover diálogo com os 
candidatos que disputarão o 2º 
turno da eleição para o Governo. Na 
opinião do parlamentar, “É preciso 
começar um diálogo com os dois 
aspirantes ao Governo. Até para 
que haja um processo de transição 
melhor para o Rio Grande do Norte 
e para os potiguares”, disse Kelps 
Lima.   

>> O clima instalado. O clima 
agressivo adotado por eleitores 
bolsonaristas Brasil afora também 
se encontra no RN... Em Natal, na 
semana passada, foram alguns casos 
de agressões gratuitas aos eleitores 
do candidato adversário Fernando 
Haddad. Houve o episódio da médica 
que humilhou publicamente um 
paciente idoso, no hospital Giselda 
Trigueiro, por ele dizer que havia 
votado no candidato petista.
Houve também o episódio no 
famoso bar Old Five, na praia mais 
famosa de Natal, Ponta Negra, em 
que homens vestidos com camisas 
de Bolsonaro chegaram ao local 
disparando intolerância e desrepeito.

>> Casa Durval Paiva na Festa do Boi. No período que 
começou no último dia 12 e seguirá até 20/10, a Casa Durval 
Paiva vai participar da tradicional Festa do Boi no parque 
Aristófanes Fernandes, em Parnamirim/RN. No stand da Casa, 
além de informações sobre os principais sinais e sintomas do 
câncer infantojuvenil, os visitantes poderão adquirir os produtos 
confeccionados pelas mães da Casa, dentro do Projeto Fazendo Arte, 
patrocinado pelo Instituto Nordeste e Cidadania. 

A pré-candidatura da advogada Magna Letícia para presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil seccional Rio Grande do Norte recebeu, 
na semana passada, novas adesões em um grande evento promovido 
por advogados da Grande Natal. No Restaurante Mangai, os advogados 
se reuniram com a pré-candidata e enalteceram a competência e 
compromisso dela com a advocacia e a gestão de transformação na OAB

Em clima de Outubro Rosa, as colaboradoras da Clínica Wellness Center 
vestem a camisa  chamam a atenção para a prevenção do câncer de mama

>> Campanha na UFRN. A 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), por 
meio da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (Progesp), realiza 
em parceria com o Hemonorte 
uma campanha de doação de 
sangue na próxima quinta-
feira, 18, no Campus Central. 
A unidade móvel estará em 
frente à Biblioteca Central 
Zila Mamede (BCZM), com 
atendimento à comunidade 
em geral das 8h às 11h e das 
13h às 17h. A iniciativa faz 
parte do Mês do Servidor 2018, 
que neste ano aborda o slogan 
“Eu pelo mundo”. Os doadores 
devem ter entre 16 e 69 anos 
de idade, pesar acima de 50 
quilos, ter dormido pelo menos 
seis horas na noite anterior à 
doação, estar bem alimentados 
e em boas condições de saúde. 
É necessário apresentar 
documento com foto emitido 
por órgão ofi cial e com validade 
em todo o território nacional. 

Desfi le 
Valentino 
Verão 2019, 
em Paris
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A cantora americana Selena Go-
mez precisou ser hospitalizada nas 
últimas semanas depois de sofrer 
um colapso emocional, como divul-
gou o TMZ na manhã da última 
quarta-feira, 10.

NOVELAS

HORÓSCOPO

Programa cultural pode despertar seu interesse. 
Seja nas amizades ou no contato com pessoas 
queridas, a cooperação ganha destaque. Nem a 
distância vai interferir na sua vida amorosa.

O astral é favorável para fazer passeio ou viagem 
rápida. Você pode encontrar soluções criativas 
para situações do dia a dia. Não tenha medo de 
declarar seu amor, se tem compromisso.

Você fará o possível para estreitar os laços 
com as pessoas queridas. Vai ser mais fácil se 
desapegar: faça doações. Pode pintar atração 
por alguém sedutor.

Assuntos fi nanceiros podem exigir atenção -- a 
boa notícia é que tudo deve correr numa boa. 
Será mais fácil mostrar o que pensa. No amor, 
vai sonhar com mais segurança emocional.

O astral será favorável para entrar em contato 
com amigos e familiares. Popularidade está em 
alta e você fará o possível para deixar a solidão 
bem longe. A vida a dois ganha proteção extra.

Hoje, você tem tudo para esbanjar energia. O dia 
será favorável para praticar atividades físicas. 
Deve receber dinheiro que estava esperando. 
Com charme, vai se dar bem na conquista.

Aproveite o feriado para resolver assuntos 
pendentes, já que vai sobrar disciplina para 
cuidar do que exigir sua atenção. Na vida 
amorosa, tudo deve correr às mil maravilhas.

Sua autoconfi ança tem tudo para crescer e isso 
ajuda a realizar planos em todos os setores 
da vida. Contato com amigos recebe ótimas 
energias. Lance proibido se torna mais atraente.

Clima de alto-astral em casa e com os amigos. 
Com a Lua em seu paraíso astral, você tem 
tudo para se divertir. Paquera vai rolar em clima 
descontraído. Sobrará prazer e sedução.

Aproveite o dia para se divertir em passeio com 
os amigos. Se depender dos astros, o desejo de 
mexer no visual pode crescer. Programa com a 
turma vai trazer boas oportunidades de paquera.

Os astros mandam excelentes energias para 
quem tem planos de viajar, passear ou apenas 
curtir a companhia das pessoas queridas. Amor 
à primeira vista não está descartado: aproveite!

Logo cedo, viagem ou contato com alguém de 
fora anima o feriado. Cuidados com a aparência 
e você pode causar ótima impressão por onde 
passar. A dois, deixe a rotina bem longe!

Laureta pede que Robinho confi rme se Luzia está escondida no terreiro de Groa. Ionan anuncia que pediu Maura 
em namoro, e Dodô e Naná protestam. Rosa confessa a Maura que se vendeu a Laureta e Karola, e a policial 
repreende a irmã. Ícaro e Manu contam a Cacau que Valentim é o fi lho de Luzia e Beto. 

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris afi rma a Alain que o Murilo não é o ator que ela imagina para representar Danilo. No Rio, Mauro e Mariane se 
beijam. Ana encontra Alain e compartilha sua apreensão com Cris. Lenita se enfurece com o descaso de Marcelo. 
Américo recebe alta do hospital, e Gentil o acolhe em sua pensão. Priscila confessa a Margot que não gosta de Alain.

ESPELHO DA VIDA

Amadeu mostra a Emílio e Mariacarla a apólice de seguros do Albatroz. Agustina fi ca desolada ao saber por 
Dom Sabino que os documentos não foram encontrados. Waleska procura Samuca e o surpreende com um 
novo beijo. Waleska confessa a Samuca que se sente atraída por ele.

O TEMPO NÃO PARA

Selena Gomez é internada após 
sofrer um colapso emocional

LUTA
Instagram

Cantora vem enfrentando um drama

Baixo número de glóbulos 
brancos em sua corrente 
sanguínea preocupou os 
responsáveis pelo caso

A ex-namorada de Justin Bieber 
teve a primeira crise em sua casa. 
Completamente esgotada emocio-
nalmente ela foi leva ao hospital. De 
acordo com os médicos, o caso pode 
estar relacionado ao transplante re-
alizado no começo de 2018. 

Segundo site, o baixo número de 
glóbulos brancos em sua corrente 
sanguínea preocupou os responsá-
veis pelo caso. Dias depois de voltar 
para casa, ela precisou ser internada 
novamente, ainda por conta do nú-
mero baixíssimo de células. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MCO
BATALHADOR

ROLDANAE
ANTIPALAT
CUBABIDE

CARIMBOSR
NAPORCA
ÃVURAPA

PENETRAIL
MUDADOTE
OARREGO
REDACROP

FURAMALO
MOINFIEL
BISCATEIRO

Mecanis-
mo para
erguer
pesos

(?)-mail,
correio da
internet

Prefixo
que indica
oposição

Sua
capital é
Havana

Resíduo
marrom
que fica

no coador
Instru-

mento de
juízes de
futebol

Marca que
autentica
o docu-

mento (pl.)

Apelido
de "Ale-
xandre"

Em + a
(contra-

ção)

Bicho-
papão
(Folcl.)

Como era
chamado
os bens 

da esposa

Cada ex-
tremidade
da pilha

(?) Farrow,
atriz
(Cin.)

Pedra de
amolar

Indivíduo 
que vive de
trabalhos
avulsos 

Sintoma da
vertigem

Melhor de-
fesa do réu

Dois estádios de futebol situados,
respectivamente, no Rio de Janei-

ro e em
São Paulo

Latitude
(abrev.)
Aparelho 
do banheiro

Mulher que integra o
harém do sultão

Quarta
vogal

Guardar (na
memória)

Eme
Que tra-

balha com
afinco

Radiogra-
fia (bras.)
Aécio Ne-
ves, político 

Utensílio 
para cavar

Retirar
(membro) 

A rosca do
parafuso
Tampada;
fechada

Fonte de
oxigênio

Consoantes
de "nota"

Aquele
que trai a
esposa
3ª letra

Privada 
da voz

A pessoa
que entra
em festa
sem con-
vite (gíria)

Vermelho,
em inglês
Esbura-

cam

Pedir (?):
render-se

Cupido 
(Mit. grega)

Fiscal de 
feiras (pop.)
Antecede

o "S"

A "baleia 
assassina"
Decifrar 
o texto

Espécie
de tecido

fino

Sílaba de 
"gravuras"

Despido

3/red. 4/bidê. 5/chapa. 6/arrego. 7/penetra. 8/carimbos. 10/batalhador.
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Natal/RN, 11 de outubro de 2018

JULGAMENTO DE RECURSO

A Comissão

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa ECOMAT 
ENGENHARIA LTDA, decidiu reformar a decisão anterior e HABILITAR a empresa recorrente, 
por ela estar de acordo com as exigências do edital. É ainda este aviso para marcar a abertura dos 
envelopes “B” - propostas de preços das empresas habilitadas, para o dia 25 de outubro de 2018, 
às 09:00 horas, na sala de licitações da CAERN.

PL Nº 0060/2018 – TOMADA DE PREÇOS

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

 

Aviso

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 077200001.000001/2018-69
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

Presidente da CPL/SEARH.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEARH, no uso de suas atribuições 
legais, comunica aos interessados que fica marcada para o dia 26 de novembro de 2018, às 
10h, na SEARH,  no endereço: Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos, Centro Administrativo do Estado, Avenida Senador Salgado Filho, s/n, CEP: 
59064-901, Lagoa Nova, Natal/RN, a Sessão Pública de abertura dos envelopes contendo a 
documentação referente ao certame acima citado, conforme especificações do Edital e seus 
anexos, para a contratação de agência (s) de publicidade e propaganda, empresa (s) 
especializada (s) na prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação de atos, 
programas, obras, serviços e campanhas de órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, compreendendo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, 
execução interna, intermediação e supervisão de execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, bem como atividades 
complementares. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela CPL/SEARH, contatos: 
(84) 3232-2125, 3232-2128, e-mail: cplsearh@gmail.com, das 08 às 17h. O edital estará 
disponível no site: http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao.

Natal/RN, 11 de outubro de 2018
Francisco Fernandes de Brito

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEARH, por intermédio do seu Pregoeiro que 
subscreve, comunica aos interessados a SUSPENSÃO do Pregão Presencial 03/2018, a sua 
ABERTURA ESTAVA APRAZADA PARA O DIA 15/10/2018. O objeto consiste na:  Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de solução de software para gestão e operacionalização de 
consignados no âmbito do Poder Executivo do RN, compreendendo a cessão de uso do software e 
execução, instalação do software, implantação e hospedagem do sistema; serviços de capacitação 
de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do software, 
conforme características e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 
Qualquer informação será prestada nos telefones: (84) 3232-2128/2125/2159, ou, pelo e-mail: 
cplsearh@gmail.com. A ABERTURA será amplamente divulgada após ulterior deliberação.

Natal, 11 de outubro de 2018

COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL: 03/2018
PROCESSO: 372.783/2016-2 - TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA.

Adriano Borges de Oliveira - Pregoeiro da SEARH

Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa
Natal, 10 de outubro de 2018

Secretária de Estado da Educação e da Cultura

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO/GS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, CONVOCAM OS SERVIDORES RELACIONADOS PARA APRESENTAREM-SE À 
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA - CPS/SEEC, no prazo de quinze dias, contados a 
partir da publicação deste edital, para prestar esclarecimentos acerca do desempenho de suas 
atividades funcionais, sob pena de serem abertos processos administrativos disciplinares, 
atendendo ao previsto no art. 154 e seguintes, do Regime Jurídico Único. O servidor será atendido 
na sala da Comissão Permanente de Sindicância – CPS/SEEC, situado na Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura, Bloco II, Segundo Pavimento, Centro Administrativo, localizado a BR 101, 
KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59.064-901, no horário de 8h às 17 horas.

Nome Matrícula  
HILMA ROSANGELA BEZERRA REGIS 123121-9  
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Abertura da 48º edição dos Jogos 
Escolares do RN será na terça-feira

COMPETIÇÃO

José Aldenir / Agora RN

A 48ª edição Jogos Escolares do 
Rio Grande do Norte (Jerns) será 
realizada nesta terça-feira, 16. A so-
lenidade de abertura da etapa Natal 
acontece no Anfi teatro do CAIC, no 
bairro Lagoa Nova, às 16h.

O evento contará com apresen-
tação esportiva e cultural de alunos 
de escolas públicas da capital e do 
interior. 

De acordo com informações da 
direção dos Jerns, é estimada a par-
ticipação de quase 44 mil alunos nas 
competições.

Os estudantes irão disputar em 
27 modalidades que abrangem o 
atletismo, bandminton, basquetebol, 
capoeira, ciclismo, futebol, futebol de 

areia, futebol society, futsal, ginás-
tica aeróbica, ginástica artística, gi-
nástica rítmica, handebol, handebol 
de areia, jiu ji tsu, judô, karatê, luta 

olímpica, nado artístico, natação, 
surf, taekwondo, tênis de campo, tê-
nis de mesa, voleibol dupla, voleibol 
in dor e xadrez.

“É extremamente importante 
esse momento que vivenciamos, pois 
estamos falando da maior competi-
ção estudantil do Brasil. As expec-
tativas é muito grande, pois supe-
ramos o número de inscritos. Esse 
também é o momento de incentivar 
o esporte para diminuir a crimina-
lidade”, declarou o coordenador de 
desportos, Neto Coutinho.

A competição vai acontecer si-
multaneamente em escolas públicas 
e privadas, praças esportivas, praias 
e na Vila Olímpica. 

Podem participar diretores, co-
ordenadores, professores e alunos 
(no máximo 5 por escola) que repre-
sentarão cada Instituição de ensino 
participante. 

Disputa esportiva reúne instituições de ensino públicas e privadas de todo o RN

Evento contará com 
a participação de 44 
mil atletas de todas as 
regiões do Rio Grande 
do Norte

Nordeste Open de Jiu-Jitsu 
acontece no mês de novembro

LUTA
Reprodução / NEOJJ

A 12ª edição do Nordeste Open 
de Jiu-Jitsu (NEOJJ) está com 
inscrições abertas desde último sá-
bado,30. O evento é o principal da 
região e um dos mais importantes 
do cenário da arte suave no país. Em 
Natal, ele irá acontecer nos dias 10 e 
11 de novembro, no Ginásio do Sesi.  
As inscrições devem ser feitas atra-
vés do site www.neojj.com.br.

As disputas acontecem por cate-
gorias, divididas por idade, faixa e 
peso, além das categorias absolutos, 
que são as mais disputadas da com-
petição e oferecem mais de R$ 15 mil 

em prêmios.
Mais de 1500 atletas são espera-

dos para os tatames da competição. 
O NEOJJ é aberto a todas as acade-
mias de Jiu-Jitsu, mas sem fi liação 
obrigatória dos atletas.

O regulamento pode ser acessa-
do no mesmo endereço. Como nas 
edições passadas, a arbitragem do 
evento será chancelada por profi s-
sionais da International Brazilian 
Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) e Con-
federação Brasileira de Jiu-Jitsu 
(CBJJ). O NEOJJ é uma realização 
da HC Sports. 

Expectativa é de que o evento reúna mais de 1,5 mil atletas nos tatames


