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SUPERMERCADO 10

STTU admite não ter detalhes 
de acordo fechado com Seturn

Novo aplicativo permite fazer 
compras no conforto de casa

Secretaria de Mobilidade Urbana afi rma que empresários se comprometeram a reformar paradas, mas 
nem a pasta nem o Seturn apresentaram documento comprovando o acordo fi rmado em maio deste ano.

Serviço de entregas “Feira em Casa”, que completou um mês, livra natalenses 
das fi las de supermercado com preços até mais baratos. Entregas são diárias.

Pedidos podem ser feitos também no site www.feiraemcasanatal.com.br. Entregas de produtos acontecem no dia seguinte

José Aldenir / Agora RNSENADO 08

PRESIDÊNCIA 04

Redução da 
idade penal 
divide opiniões 
de candidatos

PT confi rma 
Haddad como 
substituto de 
Lula na eleição

Maioridade, hoje, é de 18 anos

Com o aumento dos casos de 
crimes praticados por menores 
infratores, postulantes analisam 
mudanças da lei.

Ex-prefeito de São Paulo terá 
como vice a deputada Manuela 
D’Ávila (PCdoB). Ex-presidente 
está impedido pela Ficha Limpa.
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Rogério aposta
em legado do 
Metrópole Digital 
para novo mandato
Deputado federal do PSDB elenca 
importância do projeto, criado por ele, 
como um dos principais trunfos em sua 
campanha para reeleição.

José Patrício / Estadão Conteúdo



Fundo zerado

O primeiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios 
do mês de setembro, pago na última segunda-feira, foi 
zerado para 45 cidades do Rio Grande do Norte. Um dos 

municípios afetados foi Mossoró, o segundo mais populoso do 
Estado. Outras cidades são de menor porte, que dependem quase 
que exclusivamente do recurso. “A gravidade da crise econômica já 
impõe a realidade de praticamente não haver obras nos municípios, 
e um sacrifício imenso dos gestores, que contam com o FPM, para 
honrar os pagamentos. O fundo zerado afeta o planejamento dos 
prefeitos”, diz Naldinho, presidente Federação dos Municípios do 
Rio Grande do Norte (Femurn).

>> Modus operandi. Caso 
ainda em investigação e passível, 
portanto, de confi rmação, o 
pagamento de propina ao ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT), em troca da autorização 
para reajuste nas tarifas de ônibus, 
revela um modo de agir muito 
semelhante aos identifi cados em 
investigações da operação Lava 
Jato. É o famoso toma lá, dá cá, de 
preferência propina disfarçada de 
doação eleitoral.

>> Prejuízo. O temor na 
campanha de Carlos Eduardo é que 
a investigação possa atrapalhar 
sua trajetória de crescimento nas 
pesquisas de intenção de voto 
para o Governo do Estado. O 
pedetista disputa com Robinson 
Faria uma vaga no segundo turno 
– provavelmente contra Fátima 
Bezerra, que lidera com folga as 
pesquisas.

>> Vem mais. Depois da Consult 
divulgada na segunda-feira, 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. As entrevistas 
foram realizadas no feriadão, entre 
os dias 7 e 9 de setembro.

>> Aprovado. O Tribunal Regional 
Eleitoral deferiu nesta terça-feira, 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Se não funcionou 
para ele, vai 

funcionar para 
você?”

Marina Silva, candidata da Rede à 
Presidência, ao afi rmar que policiais 
armados não contiveram atentado a 

Jair Bolsonaro (PSL)

>> Fim da enganação. Para 
Geraldo Alckmin, candidato 
a presidente pelo PSDB, 
a confi rmação de Haddad 
como cabeça de chapa marca 
o fi m da “enganação” que 
o PT estava promovendo 
nas eleições 2018. “Parou a 
enganação. É inacreditável 
o que o PT fez, esse tempo 
todo sabendo que o Lula 
não ia ser candidato, fi cou 
com essa enganação com 
dois objetivos: primeiro, 
vitimização; segundo proteger 
o Haddad, porque quando 
vira candidato, fi ca sujeito à 
transparência absoluta”, disse 
o tucano.

11, o pedido de candidatura de 
Styvenson Valentim, candidato ao 
Senado pela Rede Sustentabilidade. 
De acordo com a Justiça Eleitoral, 
que julgou impugnação apresentada 
por um cidadão comum (que 
argumentou que Styvenson não 
teria se desincompatibilizado de 
suas funções na Polícia Militar 
em tempo hábil), a documentação 
apresentada preenche todos os 
elementos de elegibilidade exigidos 
pela Constituição Federal.

>> Arquivado. A Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal 
determinou nesta terça-feira, 11, o 
arquivamento do inquérito contra 
a senadora Kátia Abreu (PDT-
TO), vice na chapa do candidato 
à Presidência da República Ciro 
Gomes (PDT). A senadora era 
investigada por ter supostamente 
recebido para sua campanha 
ao Senado em 2014 propina da 
Odebrecht.

>> Compromisso. O governador 
Robinson Faria, candidato à 
reeleição pelo PSD, assina nesta 
quarta-feira, 12, na Ordem dos 
Advogados do Brasil em Natal 
o compromisso de ampliar, se 
reeleito, a transparência de atos 
governamentais. Ele também vai 
se comprometer a manter uma 
agenda propositiva para prevenção 
de corrupção na gestão estadual. 
Os demais candidatos ao Governo 
também serão convidados para 
fi rmar o compromisso.

Wilson Dias / Agência Brasil

José Aldenir / Agora RN
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Propina a Carlos Eduardo

Pesquisa para o Governo

Pesquisa para o Senado

Eu sabia! A Prefeitura sempre se 
sujeitou aos empresários de ônibus. 
Natal é umas das únicas capitais 
que não tem uma empresa municipal 
de transporte público. Vergonha de 
um sujeito desse ainda querer ser 
candidato.
Tiago Euzebio
Comentário via Facebook

Investigar não quer dizer que ele seja 
culpado.
@lucasgabrielp09
Comentário via Instagram

Em Fortaleza, a passagem custa R$ 
3,40, com ar [condicionado].
@sartopires
Comentário via Instagram

Se for isso, o RN acaba de vez. Não 
merecemos nenhum dos três, mas o 
“golpi” é de lascar.
@sergiodias53 
Comentário via Instagram

A população do RN é triste. Como 
pode reeleger um cara como 
Garibaldi? Triste fi m do RN.
@helderbarros18 
Comentário via Instagram

[Liderança de Styvenson é] Uma 
ótima notícia!
Fábio Edvan
Comentário via Facebook

Cuidado, que a urna não é penico 
nem vaso sanitário.
Ray Gomes Santos
Comentário via Facebook

Tá difícil não anular o voto.
@fl aviomacedo
Comentário via Instagram



A Associação dos Delegados da 
Polícia Civil (Adepol) entregou nes-
ta terça-feira, 11, aos candidatos ao 
Governo do Rio Grande do Norte os 
resultados de uma pesquisa de opi-
nião pública sobre a atual situação 
da segurança pública no Estado.

A pesquisa, intitulada “Eu de-
cido a Segurança Pública do RN”, 
ouviu a opinião de mais de 8 mil po-
tiguares com relação à sensação de 
insegurança, quais crimes causam 
mais preocupação e qual a sugestão 
de solução desses problemas.

Segundo Paoulla Maués, presi-
dente da Adepol, de maneira geral, 
as principais reivindicações são 
voltadas para a reestruturação das 
polícias, investimento em tecnologia 

policial e rigidez na legislação penal.
“Ouvir a população é o ponto de 

partida para que possam ser desen-
volvidas dinâmicas sociais e crimi-
nais para que esses problemas, res-

peitando as especifi cidades de cada 
região, sejam resolvidos”, explicou 
a presidente. “O que nós esperamos 
agora é o comprometimento político 
do próximo gestor com a vida e com o 
patrimônio das pessoas”, completou.

Na opinião dos candidatos Bren-
no Queiroga (Solidariedade) e Fáti-
ma Bezerra (PT), para que a crise na 
segurança pública seja resolvida, é 
preciso, além de reestruturar o siste-
ma penitenciário do Estado, apostar 
em medidas preventivas.

Já para Carlos Alberto, candi-
dato do PSOL, é preciso investir em 
trabalhos de ressocialização. Dário 
Barbosa, do PSTU, e Heró Bezerra, 
do PRTB, também estiveram pre-
sentes na solenidade.

Os candidatos Carlos Eduardo 
Alves (PDT), Robinson Faria (PSD) 
e Freitas Júnior (Rede) não compa-
receram ao evento da Adepol. 
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EU DECIDO A SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

Pesquisa de associação 
da categoria ouviu 
opinião de mais de
8 mil potiguares
com relação ao tema

Paoulla Maués (com a palavra) pede comprometimento do próximo gestor

Delegados entregam diagnóstico da 
segurança a candidatos ao Governo
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CORRIDA PRESIDENCIAL

PT confi rma Haddad 
candidato ao Planalto 
em substituição a Lula

O PT confi rmou nesta terça-
feira, 11, em Curitiba, o nome do 
ex-prefeito de São Paulo Fernando 
Haddad como o candidato do 
partido à Presidência da República. 
A deputada estadual  Manuela 
d’Ávila (PCdoB-RS) será a vice.

Haddad vai substituir o ex-
presidente Lula, cuja candidatura 
foi barrada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral com base na Lei da Ficha 
Lima, por causa de sua condenação 
por corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo o advogado do partido 
Luiz Fernando Pereira, as mídias 
de propaganda do PT devem 
ser substituídas imediatamente 
para deixar claro que Haddad é o 
candidato à Presidência.

Pesquisa Datafolha divulgada na 
segunda-feira mostrou Haddad, Ciro 
Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e 
Geraldo Alckmin (PSDB) tecnicamente 
empatados em segundo lugar, atrás de 
Jair Bolsonaro (PSL). 

Nelson Almeida / AFP

Ex-prefeito concorre pela 1ª vez

SEGUNDOS
EM QUINZE

STF rejeita denúncia contra 
Jair Bolsonaro por racismo
Por 3 a 2, a Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu nesta terça-feira, 11, rejeitar 
uma denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) contra o candidato do PSL 
à Presidência da República, Jair 
Bolsonaro, pelo crime de racismo. O 
julgamento foi concluído nesta tarde, 
com o voto decisivo do presidente 
do colegiado, ministro Alexandre de 
Moraes, que desempatou o placar e 
defi niu o resultado pela rejeição.

José Aldenir / Agora RN

Metrópole Digital, capítulo à parte entre os 
projetos modernizantes do deputado federal

Rogério Marinho incorpora um 
perfi l de olho nos novos tempos

PARLAMENTAR

José Aldenir / Agora RN

Aos 54 anos, ele conseguiu na atual legislatura protagonizar alguns dos 
principais debates nacionais, entre eles, a modernização das leis trabalhistas

O deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB) tenta este ano con-
quistar o seu terceiro mandato para 
a Câmara dos Deputados. Aos 54 
anos, conseguiu na atual legislatura 
protagonizar alguns dos principais 
debates nacionais, entre eles a po-
lêmica modernização das leis traba-
lhistas. Mas, suas armas para sair 
da urna com mais uma vitória são 
dois projetos conhecidos da popula-
ção: Metrópole Digital e Pró-Sertão.

O Instituto Metrópole Digital 
(IMD), criado por Rogério, se trans-
formou em uma referência na área 
de tecnologia da informação no 
Nordeste. É atualmente o principal 

programa de extensão da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), recebendo mais de 3 
mil alunos por ano – sendo 70% das 
vagas para estudantes de escolas 
públicas. O projeto já recebeu mais 
de R$ 60 milhões a partir da atuação 
de Rogério em Brasília. A última re-
messa, de R$ 4,5 milhões, permitiu 
a implantação do primeiro parque 
tecnológico do Estado.

E os números obtidos até ago-
ra já são animadores para ele. Por 
meio do Inova Metrópole, incuba-
dora de empresas do IMD, mais de 
100 empresas já receberam apoio 
em diversas áreas, gerando aproxi-

madamente 300 empregos diretos 
e movimentando R$ 50 milhões 
na economia potiguar entre 2014 e 
2016. Hoje, 26 empresas estão em 
processo de incubação.

Já o Pró-Sertão se consolidou 
como maior programa de geração 
de emprego do Estado. Criado por 
Rogério Marinho em 2013, quando 
passou pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, o Programa de 
Industrialização do Interior possui 
hoje 61 ofi cinas de costura e cerca de 
15 mil empregos diretos e indiretos 
gerados. E a expectativa é de gerar 
35 mil postos de trabalho de forma 
direta nos próximos anos.

Deputado pelo PSDB tenta conquistar seu terceiro mandato na Câmara Federal

“O Metrópole Digital colocou 
o RN no mapa da tecnologia de in-
formação, mercado de trabalho que 
mais cresce no mundo. Já o Pró-Ser-
tão está transformando as pequenas 
cidades do interior por meio do tra-
balho. E o melhor de tudo isso é per-
ceber que muitas conquistas ainda 

estão por vir”, diz Rogério Marinho.
O deputado também busca for-

talecimento político pelo interior do 
Estado. Em 2014, quando estava 
sem mandato, conquistou uma vaga 
na Câmara com o apoio de apenas 
dois prefeitos. Agora, conta com o re-
forço de 17 gestores municipais, fora 

vice-prefeitos e vereadores espalha-
dos por todas as regiões potiguares. 
O que também contribuiu para esse 
crescimento no interior a favor de 
Rogério foi também os mais de R$ 
60 milhões liberados para cidades do 
RN pelo trabalho do parlamentar a 
partir de emendas em Brasília. 

“O Metrópole Digital 
colocou o RN no mapa da 
tecnologia de informação, 
mercado de trabalho 
que mais cresce no 
mundo. Já o Pró-Sertão 
está transformando 
as pequenas cidades 
do interior por meio do 
trabalho”
Rogério Marinho
Deputado federal pelo PSDB



5ATUALIDADESQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br12.09.2018

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h



6 BRASIL QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 12.09.2018

Vice de Bolsonaro diz
não ser um “cão raivoso”

O general Hamilton Mourão, candidato a vice de Jair 
Bolsonaro, assumiu na segunda-feira, 10, um tom moderado, 
afi rmando não ser “nenhum cão raivoso”. Em entrevista 

ao programa “Bastidores do Poder”, da Rádio Bandeirantes, ele 
admitiu reduzir benefícios a militares aposentados na reforma da 
previdência e disseque jamais cogitou medidas extremas como 
fechar o Congresso.

1 >> Menos ministérios
Mourão confi rmou ainda que 
um eventual governo Bolsonaro 
haverá diminuição do número de 
ministérios.

2 >> Fronteiras abertas
Ele é contra o fechamento da 
fronteira com a Venezuela e defende 
a distribuição de refugiados do país 
vizinho pelo território nacional. 

3 >> Para invasões, a lei
Mourão afi rmou ainda que um 
eventual governo Bolsonaro vai 
tratar questões como reforma 
agrária e invasões do MST.

4 >> ‘Cavalão’ resistirá
Ele disse confi a plenamente na 
recuperação de Bolsonaro. “É forte, 
foi atleta, no Exército era chamado 
de ‘Cavalão’, pela resistência física”.

>> O sono do tédio
Eleita prefeita de São Paulo, Luíza 
Erundina foi a uma reunião com 
o prefeito Jânio Quadros, que logo 
caiu num sono profundo. A reunião 
durou duas horas, todos sussurrando 
para não incomodar Jânio. Sem jeito, 
Erundina não sabia o que fazer: 
despedia-se do prefeito? Ia embora? O 
secretário de Negócios Jurídicos, Cláudio Lembo, cutucou o dorminhoco:
- Presidente, já terminamos.
Jânio acordou, já com olhos arregalados, ajeitando-se na cadeira:
- Sim? E o que decidiram por mim? Onde assino?

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Nós não vamos 

pagar a dívida 
pública”

Candidata do PSTU a presidente, 
Vera Lúcia só não explica 

consequências do seu plano

>> Pesquisador visado 
por demolir mitos da 
guerrilha
Perseguido após fazer 
revelações constrangedoras 
sobre “heróis” da guerrilha 
do Araguaia, o historiador 
Hugo Studart denuncia 
que militantes do PCdoB 
pediram a dois procuradores 
a apreensão dos documentos 
nos quais ele fundamentou 
a pesquisa de doutorado que 
resultou no livro “Borboletas 
e Lobisomens”. Alguns 
“desaparecidos”, segundo 
o autor, apenas mudaram 
de nome após acordo de 
delação. Mais de 15 mil 
páginas de documentos 
sigilosos integram o acervo.

>> Poluir é prioridade
Em vez de estimular a geração 
de energia limpa (eólica e solar), 
o governo continua fazendo 
suspeita opção por termelétricas. 
O ministro Moreira Franco se 
reuniu com o presidente da 
Petrobras para discutir formas de 
“agilizar” o gás para as termelé-
tricas, caras e poluentes.

>> A chegada dos bons
Valente procuradora que meteu 
na cadeia Jorgina de Freitas 
e ajudou a recuperar milhões 
desviados pela fraudadora do 
INSS, a advogada Meire Mota 
(MDB) é candidatada a deputada 
federal em Brasília.

>> Mão na roda
A Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji) 
lançou nesta segunda (10) o site 
publique-se.org.br, para busca 
de ações contra políticos. O site 
reúne 30 mil processos de 10 mil 
políticos.

>> PT insiste em mentira
O PT insiste que o Comitê, um 
dos dez órgãos de apoio ao Alto 
Comissariado das ONU Direitos 
Humanos, tem autoridade 
para anular decisão da Justiça 
brasileira. Não tem. É mentira. 
O comitê é um dos “órgãos de 
tratados”, compostos por técnicos, 
sem autoridade formal. 

>> Campanha é outra
A propaganda de Geraldo Alckmin 
(PSDB) no horário eleitoral sugere 
que ele está em campanha à 
reeleição ao governo de São Paulo. 
Ou para reduzir eventual vexame 
em seu próprio Estado.

>> Adoradores de boquinhas
Incapaz de instituir brigadistas 
contra incêndios, a turma do 
PSOL que controla a UFRJ não 
quer perder o Museu Nacional 
para o MEC a fi m de não abrir 
mão das esplêndidas boquinhas de 
até R$28 mil por mês.

HUMBERTO

Dr. Francisco das Chagas

ARTIGO

Conta o folcdore futebolístico que, 
minutos antes da partida entre Brasil e 
União Soviética na Copa do Mundo de 
1958, o nosso saudoso técnico da Se-
leção Brasileira Vicente Feola, durante 
sua preleção, disse: “A tática para este 
jogo é muito simples: Garrincha pega 

a bola no meio do campo, dribla três 
russos, cruza para a área e Vavá, então, 
cabeceia e faz o gol”.

Estava tudo certo e entendido, 
quando uma voz perguntou: “Já combi-
naram com os russos?”. Era o sempre 
bem-humorado Garrincha. Então fi cou 
entendido que haveria sérias difi culda-
des para alcançar a vitória.

Por que me veio à cabeça este epi-
sódio? Explico: desde que o PT foi fun-

Combinaram 
com os russos?

dado, ainda nos idos de 1980, o único 
objetivo, ainda que camufl ado, era des-
truir a nossa sociedade como a vemos e 
instituir uma ditadura comunista.

Hoje, apoiado por juízes do Supre-
mo Tribunal Federal e de outras instân-
cias inferiores, que foram nomeados pe-
los desgovernos do PT, e parlamentares 
corruptos e vendidos, estamos no limiar 
de uma anomia.

Esta celeuma que se apresenta 
ao Brasil, nesta campanha política, me 
refi ro a candidatura do Luladrão, nos 
dividindo e levando a nação à beira de 
uma ruptura institucional, poderia ter 
sido abortada desde o início, já que era 
impossível a sua concretização, frente a 
lei da Ficha Limpa.

Por que então o Judiciário permitiu 
este embate todo? Só o futuro escla-

recerá. Por enquanto, vamos seguindo 
com um povo cada vez mais dividido 
entre eles e nós.

Para a completa tomada do poder 
se tornar realidade, sonho acalentado 
há vários anos, faltou responder a uma 
pergunta simples: combinaram com o 
povo? Precisamos mudar TODO o par-
lamento para modifi carmos o modo de 
negociação espúria baseada nos favo-
res e na propina.

Vamos nos libertar desta escória, o 
tempo se aproxima, faltam apenas vinte 
e cinco dias para a vitória fi nal.

Já ia esquecendo: vencemos o jogo 
contra os Russos de dois a zero com 
gols de Garrincha e Pelé.

Francisco das Chagas Bastos
Presidente em exercício do Sinmed RN
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MPRN coloca sob sigilo a investigação 
de propina paga a Carlos Eduardo Alves

SEGREDO

José Aldenir / Agora RN

Inquérito apura se 
houve pagamento ao 
ex-prefeito em troca do 
reajuste da tarifa de 
ônibus em Natal

A 44ª Promotoria de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público de Na-
tal colocou em sigilo a investigação 
sobre o suposto pagamento de pro-
pina ao ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves, que é candidato ao 
Governo do Estado pelo PDT, para 
que este atuasse favoravelmente  no 
aumento da tarifa de ônibus da capi-
tal. O preço da passagem foi reajus-
tado 8,96% em 20 de maio deste ano, 
passando de R$ 3,35 para R$ 3,65.

A investigação apura se as em-
presas do setor de transporte urbano 
repassaram dinheiro ao agente pú-
blico. Com isso, os recursos poderiam 
ser utilizados na campanha eleito-
ral. O valor não foi divulgado. Caso 
seja confi gurado o repasse irregular, 
o ex-prefeito pode ser indiciado pelo 
crime de improbidade.

O responsável pelo inquérito ci-
vil é o promotor de Justiça substituto 
Márcio Cardoso Santos. A investiga-
ção foi defl agrada no dia 28 de agos-
to. Até a última segunda-feira, 10, o 

processo estava aberto para consulta 
pública, mas foi posto em sigilo nesta 
terça-feira, 11, após a caso ser noti-
ciado pela imprensa. O Agora RN 
procurou o promotor Márcio Cardoso 
Santos, mas ele se encontra em perí-
odo de férias. 

A Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ) esclareceu, em nota ofi cial, 
que não tem informações sobre o 
suposto procedimento investigató-
rio instaurado pelo 44° promotor de 
Justiça de Natal. 

De acordo com a investigação do 
MPRN, o pagamento de propina, em 
forma de doação eleitoral, teria sido 

feito pelo empresário Agnelo Cândi-
do, que é o atual presidente do Sin-
dicato das Empresas do Transporte 
Urbano de Natal (Seturn). Não está 
claro se a doação já teria acontecido 
ou se ainda haveria o repasse.

Além de Carlos Eduardo, o 
Ministério Público também abriu 
investigação contra o atual chefe 
do Executivo de Natal, Álvaro Dias 
(MDB). Ele também teria recebido 
propina em troca do aumento da ta-
rifa. O dinheiro seria utilizado para 
a campanha de Adjuto Dias, fi lho Ál-
varo, para a Assembleia Legislativa. 

De acordo com a Justiça Eleito-

ral, Carlos Eduardo Alves já recebeu 
R$ 1,278 milhão para a campanha 
deste ano. Todo o recurso foi obtido 
por meio do fundo partidário.

O ex-prefeito Carlos Eduar-
do Alves se pronunciou sobre a 
investigação aberta contra ele. O 
candidato ao Governo rechaçou a 
as denúncias sobre o recebimento 
de propinas. “Nunca respondi a 
nenhum processo de improbidade 
ou por desvio de conduta ética. Sei 
que isso deve incomodar a quem 
não pode dizer a mesma coisa.
Considero estranho que, a pouco 
mais de 20 dias antes da eleição, 
surja a abertura de um inquérito pa-
ra investigar aumento de tarifa no 
transporte coletivo, autorizado em
maio de 2018, quando nem prefeito 
eu era mais; tampouco  acredito que 
o prefeito Álvaro Dias tenha cometi-
do qualquer ilicitude”, disse ele.

Também em nota ofi cial, a Prefei-
tura do Natal questionou o inquérito 
aberto pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte. Segundo o Execu-
tivo, o aumento do dia 20 de maio 
seguiu “critérios eminentemente téc-
nicos” e foi regulamentado por lei.

A reportagem do Agora RN 
também procurou o Sindicato das 
Empresas de Transporte Urbano de 
Natal (Seturn), mas os telefonemas 
não foram atendidos. 

MPRN investiga pagamento de propina ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves

CURSO

UNI-RN realiza simulação de tribunal 
de júri e nova edição de seminário

José Aldenir / Agora RN

O Centro Universitário do Rio 
Grande do Norte (UNI-RN) realiza 
no próximo dia 20 o seminário “Os 
desafi os do tribunal de júri face às 
grandes repercussões midiáticas”. 
Os palestrantes serão a advogada 
e diretora do Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais (IBCCRIM), 
Eleonora Nacif, e o procurador de 
Justiça de São Paulo Roberto Tar-
delli, que atuou no caso de Suzane 
Richthofen.

O seminário vai acontecer no 
hotel Imirá Plaza, a partir das 19h. 
No dia seguinte, 21, será realizada a 
4ª edição do projeto Tribunal de Júri. 

O projeto de extensão da univer-
sidade tem como objetivo realizar 

uma simulação fi dedigna de júri 
popular com o julgamento de um 
caso real que aconteceu na capital 
do Estado. A simulação acontece no 
Fórum Miguel Seabra Fagundes, 
localizado no bairro Lagoa Nova, a 

partir das 8h. 
As inscrições podem ser feitas 

no endereço www.eventos.unirn.edu.
br. A participação na simulação pode 
ser garantida com a compra dos dois 
eventos (palestra e simulação) no va-
lor de R$ 45. Para assistir somente ao 
seminário, o valor é de R$ 35. O caso 
simulado será o da fi siculturista pau-
lista Fabiana Caggiano, que foi morta 
pelo marido  em dezembro de 2012.

A simulação envolve seis estu-
dantes. Destes, três representarão o 
Ministério Público e o restante serão 
os advogados de defesa. O julgamen-
to será assistido por um público de 
220 pessoas. Destes, sete serão sor-
teados para compor o júri. 

Simulação de júri acontece dia 21

SEGUNDOS
EM QUINZE

Juízes não ganham “em 
excesso”, diz Cármen Lúcia 
Em sua última sessão como 
presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a ministra Cármen 
Lúcia, do STF, ressaltou que os 
juízes recebem salários justos. “No 
que se diz que juízes ganham em 
excesso, não ganham”, afi rmou 
ela. Os ministros do Supremo 
conseguiram aumento de 16,38% 
em seus próprios salários, passando 
de R$ 33,7 mil para R$ 39 mil.

José Cruz / Agência Brasil
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Candidatos ao Senado no RN divergem 
sobre a redução da maioridade penal

ANÁLISE

José Patrício / Estadão Conteúdo

Com o aumento dos casos de crimes praticados por menores infratores, postulantes ao cargo de 
senador analisam mudanças da lei que trata da redução da idade penal de 18 para 16 anos

Diante do cenário de crise na 
segurança pública e depois de casos 
como a morte do estudante Benes 
Júnior, que foi sequestrado por dois 
adolescentes, o debate sobre a redu-
ção da maioridade penal reascendeu 
no Rio Grande do Norte. Boa parte 
dos 15 candidatos ao Senado se 
manifesta favorável à aprovação da 
PEC 171/1993, que trata da possibi-
lidade da redução da idade penal de 
18 para 16 anos.     

O candidato Geraldo Melo (PS-
DB), por exemplo, tem entre suas 
propostas o projeto “Menor Delin-
quente”. A ideia do ex-governador é 
que, logo após cometer um delito, o 
adolescente “perca” a menor idade e, 
em caso de reincidência, passe a res-
ponder como adulto. “A questão da 
insegurança é a tragédia dos nossos 
dias. E a culpa não é do governador, 
do juiz ou do delegado. É da lei”, diz.

Já Styvenson Valentim, candi-
dato a senador pela Rede Susten-
tabilidade, se declara a favor da 
mudança na lei, mas com ressalvas. 
Para ele, antes que a questão seja 
discutida, é necessário garantir os 
direitos sociais à educação, saúde, 
alimentação, trabalho e moradia 
para os jovens e adolescentes, como 

está disposto na Constituição. “É 
preciso que esses artigos constitu-
cionais sejam cumpridos”, declarou 
o candidato.

O candidato à reeleição Gari-
baldi Alves Filho (MDB) também 
se declara a favor da redução, mas 
reafi rma a necessidade dos investi-
mentos na educação para solucionar 
o problema. “Considero que jovens 
de 16 e 17 anos possuem consciência 
sufi ciente para responder por seus 
atos. Porém, só punir não resolverá 
o problema. Temos que melhorar 

nosso sistema educacional”, afi rmou.
A candidata do PHS, Zenaide 

Maia, foi a única da bancada po-
tiguar que votou contra a redução 
da idade penal quando a emenda 
tramitou na Câmara dos Deputados 
no ano de 2015. Já Magnolia Figuei-
redo, do partido Solidariedade, se 
declara a favor da redução e afi rma 
que a essa é uma medida de urgên-
cia, pois a redução diminuiria a sen-
sação de impunidade e o aliciamento 
de jovens para o crime.

Candidatos pelo PSOL, Telma 

Gurgel e Lailson de Almeida se de-
claram contra a medida. “Nós temos 
que resolver vários problemas de 
ordem estrutural, política e econô-
mica antes de alterar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. O que está 
na ordem do dia é a proteção desses 
adolescentes”, afi rma Telma.

Para solucionar os problemas 
na segurança pública do Estado, o 
candidato Jurandir Marinho (PR-
TB) defende, além da redução da 
maioridade penal, o rearmamento 
da população através da revogação 
do Estatuto do Desarmamento. 

Já Alexandre Motta, candidato 
pelo PT, se diz totalmente contra a 
mudança na lei. “A juventude pre-
cisa ser salva, não aprisionada. O 
combate à criminalidade vai além 
do policiamento. Precisamos de boas 
escolas, esporte, lazer e equipamen-
tos culturais, como bibliotecas, para 
a juventude”, defende.

Candidata pelo PSTU, Ana Célia 
sai em defesa dos jovens e também 
se posiciona contra. Já Joanilson de 
Paula Rêgo, da Democracia Cristã, 
demonstra apoio pela redução. 

O candidato Antônio Jácame 
(Podemos) não respondeu aos ques-
tionamentos da reportagem. 

PEC 171/1993, sobre a redução da idade penal, é alvo discussão na Câmara

ESTATÍSTICA

Crimes violentos registraram aumento 
de quase 31% no RN entre 2015 e 2018

José Aldenir / Agora RN

O Observatório da Violência 
do Rio Grande do Norte – Instituto 
Marcos Dionísio Medeiros Caldas 
(Obvio) divulgou nesta terça-feira, 
11, a relação de Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLIs) ocor-
ridos no Estado entre 1º de janeiro 
e 10 de setembro de 2018. Crimes 
como homicídio doloso, lesão cor-
poral seguida de morte e latrocínio 
registraram aumento total de 30,8% 
entre os anos de 2015 e 2018.

Apenas os casos de feminicídio 
fi caram com índices negativos (-4%). 
Mesmo assim, o número de assas-
sinatos de mulheres cometidos em 
razão de gênero ainda é destaque. 

Neste ano, 23 mulheres já foram 
mortas no RN. 

O Obvio funciona na sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça, 
em Natal. O organismo fornece ao 

Ministério Público acesso aos rela-
tórios produzidos e aos dados sobre 
instauração de inquéritos policiais 
relativos aos crimes violentos letais 
intencionais. Em contrapartida, o 
MP disponibiliza a ferramenta “Ma-
tilha”, que permite cruzamento de 
informações na área criminal.

“Os números revelam, desde há 
muito tempo, que a segurança públi-
ca deve ser uma prioridade. O MP 
vem buscando atuar de forma os-
tensiva no combate à criminalidade 
e, somente com a junção de esforços, 
poderemos encontrar soluções viá-
veis para o problema”, diz o procu-
rador-geral de Justiça, Eudo Leite. 

Dados apontam aumento dos crimes

SEGUNDOS
EM QUINZE

Caern interrompe serviço 
em Nova Parnamirim
A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
comunica que fará uma interrupção 
no abastecimento de água de Nova 
Parnamirim na sexta-feira, 14, 
para o serviço de interligação de 
redes na Avenida Maria Lacerda 
Montenegro. A previsão é que obra 
termine no sábado, 15, e o sistema 
volte a funcionar em 48 horas.

José Aldenir / Agora RN
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STTU diz que fechou acordo com 
Seturn, mas não tem os detalhes

AUMENTO DA TARIFA

José Aldenir / Agora RN Canindé Soares

Empresários teriam se comprometido a reformar paradas de ônibus, entretanto 
Secretaria não soube informar termos do acerto nem apresentou documentos

O secretário adjunto de Mobi-
lidade Urbana de Natal Clodoaldo 
Cabral confi rmou nesta terça-feira, 
11, que as reformas nas estações de 
transferência da cidade serão conclu-
ídas até o fi nal deste mês pelo Sin-
dicato das Empresas de Transportes 
Urbanos (Seturn). O acordo teria 
sido fi rmado no fi m de maio deste 
ano, quando o preço da passagem de 
ônibus aumentou para R$ 3,65 – um 
reajuste de 8,96%.

Após as estações estiverem con-
cluídas, como as duas da avenida 
Rio Branco e as dos bairros de Poti-
lândia, Mirassol, Panatis e Alecrim, 
será a vez de iniciar as obras em 50 
pontos de ônibus – todos com bancos 
e abrigos de cobertura. “Essas refor-
mas foram requeridas por nós – da 
STTU – como uma das garantias de 
melhoria para os usuários do trans-
porte público. As estações fi carão 
prontas no fi m do mês e as obras nos 
pontos de ônibus com bancos e abri-
gos começarão em seguida”, explicou 
Clodoaldo Cabral.

O problema é que nem a Secreta-
ria Municipal de Mobildade Urbana 
(STTU) nem o Seturn apresentaram 
documentação comprobatória do  

acordo para o reajuste da passagem 
de ônibus. As reformas seriam a con-
trapartida dos empresários para o 
reajuste da tarifa, em maio passado.

De acordo com Clodoaldo Cabral, 
a STTU não tem ideia de quanto será 
gasto com estas obras. O Agora RN 
procurou o Seturn em busca de mias 
informações sobre o assunto, mas 
não teve sucesso.

Nesta terça-feira, 11, o Agora 
RN mostrou que o Ministério Público 
Estadual abriu um inquérito para in-
vestigar se o ex-prefeito Carlos Edu-

ardo Alves (PDT) teria cobrado pro-
pina de Agnelo Cândido, presidente 
do Seturn, para autorizar o aumento 
nas passagens em  maio.

Tanto a Prefeitura do Natal 
quanto o ex-prefeito - que é candi-
dato a governador nas eleições deste 
ano - alegaram que o reajuste de 
8,96% obedeceu a critérios técnicos. 
A STTU, por sua vez, frisa o acordo 
fechado com o Seturn, mas não apre-
sentou documento que comprove que 
o reajuste contemplaria a reforma 
das paradas de ônibus. 

Ex-prefeito teria cobrado propina... ... a ser paga por Agnelo Cândido

NATAL

Prefeitura faz acordo
e evita paralisação
de serviços médicos

A Prefeitura do Natal fechou 
nesta terça-feira, 11, com a 
Cooperativa Médica do Estado 
(Coopmed/RN), um acordo que 
suspende a paralisação dos 
serviços programada pela entidade 
para iniciar nesta quarta-feira, 12.

O prefeito Álvaro Dias (MDB) 
recebeu representantes da 
Coopmed na sede da Prefeitura 
e coordenou a negociação que 
levou à suspensão do movimento. 
O secretário municipal de Saúde, 
George Antunes, também participou 
da audiência.

Pelos termos do acordo, a 
Prefeitura vai repassar neste mês 
R$ 6,7 milhões do valor devido à 
cooperativa. O valor cobre a maior 
parte da dívida acumulada neste 
ano pelo Município, um montante de 
cerca de R$ 8 milhões. A proposta 
feita pelo prefeito foi acatada pelos 
dirigentes da Coopmed, que se 
comprometeram a defendê-la e a 
referendá-la em assembleia. 

Prefeitura do Natal / Divulgação

Reunião agradou às duas partes

PRESERVAÇÃO

“Biofórum” debaterá pesquisa nas 
unidades de conservação estaduais

José Aldenir / Agora RN

O Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente (Ide-
ma), por meio do Núcleo de Gestão 
de Unidades de Conservação (NUC), 
em parceria com o Programa de Pós-
-Graduação em Ecologia (PPG-ECO) 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), participa-
rá de um biofórum com um ciclo de 
palestras sobre “Oportunidades de 
Pesquisas em Unidades de Conser-
vação Estaduais do RN”.

O fórum de discussão inicia na 
próxima quinta-feira, 13, no Cen-
tro de Biociências da UFRN, com 
palestra sobre a Área de Proteção 
Ambiental Recifes de Corais, minis-
trada pelo gestor da APA, Rafael C. 
Laia. “A realização do biofórum so-

bre unidades de conservação surgiu 
diante da percepção da necessidade 
de divulgação das UC’s, por parte 
dos cientistas e acadêmicos inte-
ressados em desenvolverem suas 
pesquisas em áreas protegidas do 
Estado. A multiplicação de conhe-

cimento sobre nossas Unidades é 
de fundamental importância para 
contribuir com a preservação des-
ses ambientes”, afi rmou o gestor da 
APA Recifes de Corais, Rafael Laia.

O biofórum é um meio de divul-
gação científi ca através de palestras 
para toda a comunidade acadêmica. 
A intenção é de partilha voluntária 
de conhecimento e discussões sobre 
temas variados, desde artigos cientí-
fi cos já publicados até ideias de proje-
tos e pesquisas em desenvolvimento. 
As unidades de conservação são es-
paços territoriais com características 
naturais relevantes e limites defi ni-
dos, instituídos pelo poder público pa-
ra garantir a proteção e conservação 
dos seus recursos naturais. 

Biofórum será difusor de pesquisas

SEGUNDOS
EM QUINZE

FAO afi rma que o combate 
à fome no Brasil estagnou
Dados divulgados pela Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) 
revelam que o combate à fome 
no Brasil se estagnou. A entidade 
estima que em 2017 havia “menos 
de 5,2 milhões” de brasileiros 
passando fome. Em 2014, essa 
taxa era de “menos de 5,1 milhões”. 
O ponto mais baixo foi em 2010, 
quando “menos de 4,9 milhões” de 
brasileiros eram famintos.

FAO / Reprodução
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Fazer a feira sem sair de casa 
seduz e tranquiliza natalense 

APLICATIVO

José Aldenir / Agora RN

Serviço existe e acaba de completar seu primeiro mês de uso constante, 
com um número crescente de adeptos, especialmente em condomínios

Azeites e especiarias, frutas 
frescas e congeladas, itens culinários 
para preparos artesanais, hortifru-
tigranjeiros, produtos regionais, 
polpas de frutas – tudo embalado e 
caixas personalizadas, entregues em 
domicílio na tarde do dia seguinte à 
encomenda feita internet. Detalhe: a 
um preço parelho ou até mais barato 
do que se todos esses itens fossem re-
tirados da gôndola do supermercado.

Este serviço existe e acaba de 
completar seu primeiro mês de vida 
em Natal com um número crescente 
de adeptos, especialmente em condo-
mínios espalhados pela cidade.

O Feira em Casa Natal nasceu 
da união da expertise de dois publi-
citários  - Odemar Neto e Erick Gur-
gel - e dois tradicionais atacadistas 
baseados da Ceasa: Renato Melo e 
Flávio Varela.

Da união deles, foi possível de-
senvolver um serviço de entregas 
que livrasse os consumidores das fi -
las para pagar suas compras no cai-
xa, geralmente num começo de noite 
na volta para casa, quando tudo que 
ele quer é chegar logo em casa.

Mas esse público alvo, a julgar 
pelo volume diário de novas adesões, 
não para de crescer. Hoje, já são 20 

entregas diárias com potencial de re-
cepção de pedidos para triplicar essa 
demanda.

O publicitário Odemar Neto 
explica que foram muitos meses de 
preparação e ensaios antes de lançar 
o serviço no mercado. Esse pós-venda 
tão necessário no varejo para criar a 
fi delização da clientela foi apenas 
uma das motivações que levou tradi-
cionais atacadistas a unir forças com 
especialistas de marketing.

Enquanto os primeiros se ocu-
pam de fazer as compras, organizar 

os estoques e a logística de entregas, 
a outra parte da sociedade se dedica 
a cuidar divulgação e na funcionali-
dade do aplicativo, agregando conti-
nuamente facilidades à interface de 
seu e-comerce. A mercadoria, emba-
lada em caixas com o logo do forne-
cedor, pode subir ao apartamento ou 
ser entregue na portaria ao desejo do 
cliente. Hoje são 250 itens e as en-
comendas pelo site podem ser feitas 
até às 20 horas de domingo a domin-
go para entrega no dia seguinte sem-
pre a partir das 13h. 

Pedidos podem ser feitos no site www.feiraemcasanatal.com.br e via aplicativo

SEGUNDOS
EM QUINZE

Taxa da hotelaria cresce
no RN durante o feriadão
Levantamento feito pela Associação 
Brasileira de Indústria de Hotéis 
do RN (ABIH-RN) quanto à taxa 
de ocupação no feriado de 7 de 
setembro mostra alta de 10% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Hotéis de Natal 
registraram uma ocupação de 
90,82%, contra 80,31% em 2017. 
Em Pipa, a ocupação foi de 95% e 
em Mossoró chegou a 83%.

José Aldenir / Agora RN Exportações aumentam em 
agosto, mas em ritmo menor 

BALANÇA COMERCIAL 

José Aldenir / Agora RN

As exportações de agosto no Rio 
Grande do Norte foram 8,9% maiores 
que as de julho deste ano e 32,4% 
menores que as de agosto de 2017. 
Tecidos de algodão, castanhas de ca-
ju, peixes, melões e granitos foram os 
produtos com maiores valores expor-
tados no mês. 

Embora os dados do mês sejam 
insufi cientes para uma conclusão 
sobre os próximos meses de 2018, a 
queda de 85% nas exportações de 
melões em relação a agosto (início da 
safra de embarques) de 2017, somada 
à redução já registrada nos últimos 
meses da safra passada, pode resul-
tar em uma redução bastante acentu-
ada no total exportado em 2018.

No acumulado do ano, as expor-

tações estão 4,9% menores que no 
mesmo período do ano passado. A 
balança comercial apresenta redução 
de 19% nas importações e -11% na 
corrente de comércio em relação ao 
mesmo período de 2017. 

Números deste ano são mais tímidos

O grande desafi o dos 
fundadores de empresas é fazer com 
que elas durem por gerações. É o 
seu legado profi ssional, o patrimônio 
construído que ele sonha tornar-se 
perene através dos seus sucessores. 
Mas os números provam que o 
desafi o é imenso, pois pequena 
parcela consegue sobreviver nesta 
passagem de bastão.

Solução? Sim, existem. E como 
costumo falar, são simples. Mas 
não são fáceis de se implantar, pois 
requer duas coisas ausentes no 
cotidiano dos fundadores: visão e 
planejamento.

Visão é a capacidade de 
enxergar além dos problemas 
cotidianos, da folha de pagamento, 
dos funcionários, dos clientes de 
agora... É defi nir o que se quer para 
empresa em 5 ou 10 anos. É sair 
das velhas desculpas de que “em 
10 anos o mundo muda muito”. 
Isto é uma bobagem que é sempre 
confrontada com a Ciência da 
Administração.

Fundador, quer transformar sua 
empresa familiar em uma empresa 
feita para durar?

Tudo começa com a sua decisão 
em trabalhar construindo a sua 
Visão – que passa a ser de seus 
sucessores e herdeiros – acerca 
do futuro da empresa. É a Visão 
que cria comprometimento de 
longo prazo entre os membros da 
família (pois o sonho é construído 
juntos, envolvendo a todos), onde 
se desdobram os valores da família 
na cultura da empresa. É onde 
se fala de profi ssionalismo de 
forma a perpetuar o negócio, com 
transparência e colaboração para 
caminharem juntos.

Passo seguinte à visão é o 
planejamento. Planejar nada mais é 
do que parar para pensar o caminho 
a ser percorrido. Existe uma verdade 
antiga em torno do planejamento que 
nunca foi desmentida: para cada 10 
pessoas que planejam, 1 vê seus 
planos irem por água a baixo. Mas, 
para cada 10 que não planejam, 
apenas 1 conseguem atingir o 
sucesso.

Fundador, em que parte dos 
90% você quer que sua empresa 
esteja?

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Empresas 
familiares feitas 
para durar
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Os que têm muito 
a esperar e nada 

a perder serão 
sempre perigosos”

(Edmund Burke)

>> Curta-metragem. O 
fi lme (IN)SUSTENTÁVEL, 
misto de fi cção e 
documentário, dirigido pelos 
potiguares Júlio Castro e 
Seo Cruz, e que foi premiado 
no Festival Vercinem, do 
Rio de Janeiro, na categoria 
de melhor documentário, foi 
exibido ontem na UFRN, 
dentro do projeto Curtas 
Urbanos. Os autores 
pretendem exibir a obra em 
outros locais, e divulgarão 
as exibições nas páginas 
do fi lme no Facebook e 
YouTube. É aguardar. 

Todas as crônicas de Clarice

Por Lucas Lanna Resende
(O Estado de Minas)

“Clarice escrevia como 
se fosse uma colcha de 
retalhos”, aponta a es-

critora Marina Colasanti, autora do 
prefácio de Clarice Lispector – To-
das as crônicas. O livro recém-lan-
çado, que dá sequência à reunião 
temática da obra de Clarice pela 
editora Rocco já vista em Clarice 
Lispector – Todos os contos (2015), 
traz as crônicas da escritora publi-
cadas entre os anos de 1967 e 1977 
no Jornal do Brasil, O Jornal, Últi-
ma Hora, Senhor e Joia.

“A maior difi culdade foi locali-
zar as crônicas desconhecidas. Foi 
necessário fazer uma pesquisa de 
campo. E quase nenhum texto esta-
va escaneado. Tivemos que digitar 
muita coisa”, conta o escritor, fotó-
grafo e organizador do livro, Pedro 
Karp Vasquez. O processo de produ-
ção do livro durou mais de um ano. 

Vistas em conjunto, as crônicas 
de Clarice Lispector oferecem um 
panorama dos ideais, dos sentimen-
tos e da visão de mundo da autora. 
“Clarice estava fazendo uma coisa 
diferente do tradicional. Naquela 
época, não havia tantos cronistas 
como hoje, e ela tinha um espaço 
no jornal para fazer o que quisesse”, 
diz Colasanti.

Em muitos dos textos do volu-
me, Clarice faz duras críticas aos 
problemas sociais que o Brasil en-
frentava no fi nal da década de 1960 
e que ainda não foram superados. 
“Não estou de modo algum entran-
do em seara alheia. Esta seara é 
de todos nós. E estou falando em 
nome de tantos... Se o senhor sou-

besse do sacrifício que na maioria 
das vezes a família inteira faz para 
que um rapaz realize o seu sonho, 
o de estudar”, escreveu em Carta 
ao ministro da educação. “Clarice 
sabia muito bem compartilhar os 
sentimentos dela. Ela era reserva-
da, não reclusa. Ficava matutando 
as obras dela com o propósito de 
compartilhar com os outros”, afi r-
ma Pedro Vasquez.

Apesar de deixar claro em suas 
crônicas que não se considerava li-
terata, Clarice Lispector se tornou 
um dos maiores nomes da terceira 
geração modernista. Com a infân-
cia e a adolescência marcadas por 
grandes difi culdades – nascida na 
Ucrânia, numa família judia, dei-
xou seu país fugindo da perseguição 
nazista em 1919, teve a mãe estu-
prada por um grupo de soldados 
ucranianos e enfrentou difi culdades 
fi nanceiras na chegada ao Brasil – 
Clarice se fi rmou como autora de 
uma obra densa e exigente, um 
reconhecimento que vai além do 
Brasil. A obra da escritora já foi 
traduzida em ao menos 10 idiomas.

“Para todo escritor, a infância 
e a adolescência têm um impacto 
grande para tudo. É a primeira vi-
são de mundo que ele tem”, observa 
Marina Colasanti. Pedro Vasquez 
vê no avanço da popularidade de 
Clarice um sinal de melhora do 
Brasil. “Hoje em dia, a Clarice virou 
uma personalidade meio mítica. 
Você vê pessoas na rua andando 
com camisas estampadas com o 
rosto dela. Acho que isso ocorreu 
porque o povo evoluiu. Quando ela 
começou a escrever, ainda no gover-
no Vargas, o índice de analfabetis-
mo era muito grande.”

>> Batalha de pirros. Ulysses 
Guimarães dizia que não se faz 
política com o fígado. A presente 
campanha tem mostrado forte 
teor hepático nos auxiliares 
de Robinson Faria e de Carlos 
Eduardo, talvez emulados por 
ambos. Enquanto se acusam e 
se agridem, Fátima Bezerra vai 
surfando nas pesquisas.

>> Lula no ar. As imagens 
do ex-presidente continuam 
no guia eleitoral de Fátima 
Bezerra, sem que nenhuma 
autoridade local faça o PT 
cumprir a determinação da 
Justiça Eleitoral. Depois, quando 
alguém baixa o diminutivo, se 
levanta um promotorzinho, um 
procuradorzinho, um juizinho, 
paramentados de vítimas.

>> O capitão lidera. Quando o 
establishment midiático admite 
uma liderança do candidato 
Jair Bolsonaro se aproximando 
dos 30%, é porque a coisa 
avançou perigosamente. O Ibope 
e Datafolha não conseguem 
esconder a vantagem do capitão 
no Rio, São Paulo, Rio Grande 
do Sul e o segundo lugar no 
Nordeste.

>> Diretora do Ibope. “É um 
fenômeno. É muito difícil reverter 
esse voto. Não me lembro de ter 
visto uma pergunta espontânea 
que caiu ao longo da campanha. 
Nunca vi espontânea cair de 
uma pesquisa para outra, oscilar 
negativamente. Sempre crescente. 
O voto dele é fi rme e consistente”. 
(Márcia Cavallari)

>> Capital dos buracos. O 
descaso público atingiu o estágio 
de escárnio com o contribuinte. 
É uma pouca vergonha a 
quantidade de buracos nas ruas 
de Natal. A extensa faixa na 
Avenida Hermes da Fonseca, 
entre o Quartel do 16RI e a Escola 
Doméstica, já está sendo chamada 
de “Alameda das Crateras”.

A facada no Bolsonaro 
foi um direito de revolta, 

compreensível.

(Renan Rosa/PCO-DF)

César Maia e Flávio Bolsonaro 
estão enxotando Lindbergh 

Faria do Senado.

(Maria Lima)

Ciro no segundo turno, te 
prepara Bonoro!

 (Marina Cantadori)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista Xico Sá: “2018 tem sido um ano triste e de 
atentados imperdoáveis contra a Democracia no Brasil: os 
assassinatos de Marielle e do Anderson, os tiros no ônibus 
de Lula e no acampamento de Curitiba e agora a facada no 
candidato Bolsonaro. Sem violência, Brasil!”;

...do portal UOL Notícias: “Bolsonaro silenciou diante do 
atentado a Marielle, afi rma Boulos”;

...do Diário do Poder: “Presidenciáveis arrecadam R$ 143 
milhões; 64,8% são recursos públicos”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Sacada . A campanha do 
candidato ao Senado Geraldo Melo 
decidiu apostar numa forma de 
atingir os eleitores mais jovens de 
Natal. Para isso, organizou uma 
entrevista do candidato do PSDB, 
de 83 anos de idade, num dos perfi s 
mais populares das redes sociais 
nesta capital: o Todo Natalense, que 
conta com mais de 75 mil seguidores 
no Instagram e tem um canal no 
Youtube.
O perfi l publica sobre qualquer 
assunto que envolva a capital 
potiguar, com ‘posts’ que vão dos 
tons crítico e político aos de comédia, 
irônico e etc. Sempre utilizando uma 
linguagem jovem, e característica 
das redes sociais. “Olhem onde estou 
me metendo”, disse Geraldo numa 
chamada sobre a entrevista.
O também candidato ao Senado 
Capitão Styvenson já foi entrevistado 
pelo canal.

>> Acordo. A Prefeitura do 
Natal fechou um acordo nesta 
terça-feira, 11, com a Cooperativa 
Médica do Estado (Coopmed/RN), 
o que suspendeu a paralisação dos 
serviços programada pela entidade 
para iniciar nesta quarta-feira, 
12. O prefeito Álvaro Dias recebeu 
representantes da Coopmed na 
sede da Prefeitura e coordenou a 
negociação que levou à suspensão do 
movimento. O secretário municipal 
de Saúde, George Antunes, também 
participou da audiência.
Pelos termos do acordo, a 
Prefeitura vai repassar neste mês 
R$ 6,7 milhões do valor devido à 
cooperativa. 

>> Setembro Vermelho. 
Campanha dedicada à prevenção 
e ao combate das doenças 
cardiovasculares, o Setembro 
Vermelho também tem sua 
participação entre os pets. Durante 
todo o mês estão sendo realizadas 
diversas ações especiais para que 
seja cada vez menor o número de 
cães que sofrem com problemas no 
coração que poderiam ser tratados e 
até sanados caso fossem descobertos 
antes mediante diagnóstico e 
orientações veterinárias adequadas.

>> Premiada. Foi anunciado o 
Ranking da Engenharia Brasileira 
2018 da Revista OE (O Empreiteiro) 
e a empresa Dois A Engenharia, do 
Rio Grande do Norte, foi premiada 
como a primeira do Estado, a 
segunda da região Nordeste e fi cou 
posicionada entre as 50 maiores do 
Brasil no segmento. A entrega da 
premiação ocorreu em São Paulo, 
durante o Fórum INFRA 2020, 
evento que reuniu gigantes nacionais 
da construção.  

Bruno Mooneyhan prestigiando na Pipa a festa da Sommos “Só Track Boa”

Vereadora Júlia Arruda participando na Escola Municipal 
Zuleide Fernandes, no Conjunto Brasil Novo, de evento da Casa 
Durval Paiva dentro do Setembro Dourado, sobre os sinais e 
sintomas do câncer infantojuvenil

Desfi le Pyer Moss Verão 2019, 
em Nova York

>> Campanha nas 
ruas. A Campanha do 
Diagnóstico Precoce do 
câncer infantojuvenil 
chega às ruas da capital 
potiguar através dos 
painéis de mensagens 
variáveis (PMV’s) da 
STTU e dos spots na 
web rádio 156 Natal, 
levando aos pedestres, 
motoristas e internautas 
os principais sinais da 
doença. A iniciativa 
da Casa Durval Paiva 
acontece em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana.
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Zeca Camargo terá que pagar 
R$ 60 mil a título de indenização por 
danos morais a CA Produções Artís-
ticas Ltda e a João Reis de Araújo 
devido a crônica veiculada por ele 
sobre a morte do cantor Cristiano 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Some forças com os colegas para atingirem 
as metas em comum. Pode pintar uma grana 
inesperada. Imprevistos podem tumultuar sua 
tarde. Uma atração pode dominar você.

Hora de lutar com unhas e dentes pelo que 
deseja. Seu empenho pode render uma 
promoção no trabalho. Na conquista, você vai 
escolher seus pretendentes a dedo.

A Lua realça o seu poder de comunicação. Será 
mais fácil defender suas opiniões e convencer as 
pessoas. Simpatia será seu trunfo na paquera. 
Converse mais com seu bem.

Procure fi car perto de pessoas sábias e 
inteligentes. Sucesso garantido em cursos e 
concursos. Romance com alguém de outra 
cidade tem tudo para dar certo.

Fase de boas oportunidades na vida profi ssional. 
Será mais fácil conseguir emprego ou se 
destacar no que faz. Fique ao lado de quem ama 
e ajude em tudo que puder.

Hoje vai ser mais fácil promover as mudanças 
que você deseja. É uma boa fase para quem 
planeja trocar de emprego ou conquistar um 
novo cargo. A dois, realize as suas fantasias.

Sua criatividade está maior e pode ter ideias 
incríveis para inovar seu trabalho. Sinal de sorte 
em jogos. Romance com amigo(a) pode evoluir. 
Demonstre seu amor ao par.

A união faz a força e você terá certeza disso se 
puder trabalhar em equipe para conquistar seus 
objetivos. A Lua envia ótimas energias para a 
sua vida amorosa. União fi rme e forte. 

Você vai se preocupar mais com dinheiro, mas 
o Sol dará uma força para se organizar melhor. 
Evite assumir responsabilidades demais. No 
amor, dúvidas podem incomodar.

Organize bem seus horários para conseguir 
dar conta de tudo sem prejudicar a sua saúde. 
Forte atração por colega ou alguém conhecido. 
Quebre a rotina no romance.

Bom dia para investir em suas metas e em 
seus projetos para o futuro. A união faz a força, 
então, trabalhe em equipe. Conheça gente nova. 
Sintonia deliciosa na vida a dois.

Você vai encarar o dia com muito otimismo. Use 
sua alegria para contagiar os colegas e estimular 
o trabalho em equipe. Fim de tarde animado 
com amigos. Sucesso garantido na conquista.

Naná se explica para Dodô, que afi rma que não perdoará a esposa. Naná decide se mudar para a casa de Nestor. 
Beto, Ionan e Clóvis choram a perda de Remy e a situação de sua família. Dodô incentiva Beto a se reerguer. 
Laureta exige que Galdino descubra o paradeiro de Luzia. Karola faz um jantar para Beto e Valentim.

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)

Darcy, Elisabeta e os médicos procuram por Lady Margareth. Nicoletta afi rma que Gaetano amava os fi lhos a seu 
modo. Jorge aconselha Tenória a aceitar o convite para morar na casa de Julieta. Camilo e Jane decidem mudar-
se para a casa de Julieta. O Barão e Ernesto têm uma ideia para divulgar o café nobre de Camilo.

ORGULHO E PAIXÃO

Marocas mantém a decisão de trabalhar diante do pai. Elmo fl agra Carmen e Dom Sabino se beijando. Elmo 
repreende Vera Lúcia. Carmen se sente culpada por ter beijado Dom Sabino. Belém se propõe a ajudar 
Emílio a ser representante de Betina na Samvita. Lalá se interessa por Betina.

O TEMPO NÃO PARA

Justiça condena Zeca Camargo 
por preconceito contra cantor

INDENIZAÇÃO
TV Globo / Reprodução

Zeca questionou comoção com a morte

Família de Cristiano Araújo, 
morto em 2015, vai receber 
R$ 60 mil em indenização 
do jornalista da TV Globo

Araújo em julho de 2015.
A 6ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás (TJ-
GO), na segunda-feira, 10, manteve 
sentença de primeiro grau para con-
denar o jornalista da TV Globo.

A família do sertanejo alegou na 
ação contra Zeca Camargo que o tex-
to foi escrito e interpretado de forma 
preconceituosa e com a fi nalidade de 
denegrir a imagem, não apenas do 
cantor falecido, mas também da mú-
sica sertaneja. O jornalista invocou 
o direito à liberdade de expressão. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

IDC
ANESTESIA

ACEARNOLD
SEDAETCE

LIRAROER
DITONGOSN

NAOOECO
OINTIMOS
FURIAAVE

MARCAMPAL
ECOLIBRI

FIVESIRIV
TEMAAFR

SARACOTEIO
SOANANAS

A local é
usada na
extração
de dentes

Lutador
de boxe

conhecido 
como Popó

Tribunal
Regional
Eleitoral
(sigla)

Na parte
interna

(da casa)

Ponto
de saque
no tênis

O
"avestruz"
brasileiro

Encontro 
de duas vo-
gais numa
só sílaba

Romance
de José 

de Alencar
(Lit.)

Sódio
(símbolo)

Raiva;
cólera

Prefixo:
duas
vezes

Combi-
nam a
hora

Crustáceo
apreciado
em sopas

Em, em
espanhol

Espécie de
abacaxi
de sabor

ácido

Rebolado;
bamboleio
Sem com-

panhia

Cinco, em
inglês

Assunto 
da redação

Tecido de
luxo

Instrumen-
to antigo

(?) Schwar-
zenegger,

ator
Argola

Et cetera
(abrev.)

Sem assi-
natura

(?) a corda:
desistir 
Dose de
colírio

5, em
romanos
Venda a
crédito

Bandido 
dos mares
Flor-de-
(?): lírio

Beija-flor

Verdadei-
ro; real

Muito
amigos

Fedor
(bras.)

"(?)-
maria",
oração
católica

Reflexão
de um
som

Limpar 
(os dentes)

"Central",
em CIA

Golpe do
boxe

Dois materiais
didáticos

Nunca
vista 

Antecede
o "F"

2/en. 3/ace. 4/five. 5/fúria. 6/arnold — marcam.
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Natal/RN, 11 de setembro de 2018
A Comissão

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PL Nº 0148/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Objeto: Execução dos serviços de empresa de topografia para realização de levantamentos 
topográficos planialtimétricos georreferenciados nos municípios atendidos por esta 
concessionária.

A V I S O
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise dos documentos de habilitação, decidiu por HABILITAR as empresas: ESTAÇÃO 
TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA-ME e TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME e 
por INABILITAR as empresas DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA, SURFACE 
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, MRD EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI-ME e 
GEO LINS TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME.  Prazo recursal na forma da Lei. Em não 
havendo recurso, a abertura dos envelopes “B” - propostas de preços das empresas habilitadas, 
acontecerá no dia 20 de setembro de 2018, às 15:00 horas, na sala de licitações da CAERN. 

Natal/RN, 11 de setembro de 2018

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
análise dos documentos de habilitação, decidiu por HABILITAR as empresas: ALPHATRONIC 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GOUVEIA ENGENHARIA LTDA-EPP e MVP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA, e por INABILITAR as empresas: ECOMAT ENGENHARIA LTDA e MFMB 
ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA. Prazo recursal na forma da Lei. Em não havendo 
recurso, a abertura dos envelopes “B” - propostas de preços das empresas habilitadas, acontecerá no 
dia 24 de setembro de 2018, às 15:00 horas, na sala de licitações da CAERN. 

A Comissão

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.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PL Nº 0060/2018 – TOMADA DE PREÇOS

A V I S O

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

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, com sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público, que dará prosseguimento a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, do tipo menor preço, objetivando a REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA 
ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ FERNANDES MACHADO, EM NATAL/RN, a qual se regerá 
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriores. O prosseguimento 
do certame com abertura dos envelopes de propostas de preço, dar-se-ão no dia 13 de setembro 
de 2018, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Licitações, na sede da Secretaria, no endereço acima.

AVISO DE LICITAÇÃO - Nº 015/2018-SIN/TOMADA DE PREÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE

Natal/RN, 11 de setembro de 2018.

Presidente da Comissão/SIN

Pregoeiro da SEARH

PROCESSO: 8.357/2017-9 - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos, através do seu Pregoeiro que subscreve, comunica aos interessados que realizar-se-á o 
Pregão Eletrônico 34/2018, cujo objeto consiste: Contratação dos serviços de fornecimento de 
passagens aéreas, para atender as eventuais necessidades da Administração Pública Estadual, 
por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) do Edital, que está disponível no site: 
comprasgovernamentais.gov.br e http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao. A abertura do PE 
34/2018, fica aprazada para o dia 24/09/2018, e será realizado no site: comprasgovernamentais.gov.br, 
(UASG 925538), às 09h (horário do DF). Estamos à disposição: (84) 3232-2128/2125, e-mail: 
cplsearh@gmail.com, cplsearh@rn.gov.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

Adriano Borges de Oliveira

COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO: 34/2018

Natal/RN, 11 de setembro de 2018

Serra Caiada/RN, Em 11 de Setembro de 2018
Abrahão Allan Miranda da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 131/2018 de 28 de 
Agosto de 2018 torna público o Pregão nº. 025/2018, com o objetivo de registro de preços para 
contratação de entidade(s) prestadora(s) de serviço(s) de atenção à saúde para realizarem 
consultas, exames e cirurgias no segmento de oftalmologia; Fonoaudiologia e 
Otorrinolaringologia em conformidade com os procedimentos constantes na tabela do SUS, 
nas quantidades e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência. Os envelopes 
relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 25 de Setembro 
de 2018 a partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na Controladoria Municipal da Prefeitura 
Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo 
maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas 
aos interessados, na Sala de Licitação, no endereço acima mencionado ou na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com 
ou pelo telefone (84) 3293-0049.

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 - PROCESSO Nº. 703.054/2018



A  Federação Norte-rio-granden-
se de Futebol (FNF) confi rmou que a 
fi nal do Campeonato Potiguar Sub-
19 será no próximo dia 20, às 15h, 
na Arena das Dunas. A disputa será 
em jogo único entre as equipes de 
América e Visão Celeste. 

As duas equipes estão classifi ca-
das para a edição de 2019 da Taça 
São Paulo de Futebol Júnior.

Ainda de acordo com a FNF, em 
caso de empate, o campeão será co-
nhecido nos pênaltis.

O América se classifi cou ao ven-
cer o ABC, por 2 a 1, no estádio Fras-

queirão, na última segunda-feira, 10. 
Na primeira partida, no dia 6, as duas 
equipes haviam empatado por 1 a 1. 

Já o Visão Celeste se classifi cou 
após ser derrotado pelo Mossoró, por 

1 a 0, no dia 9 setembro. Antes dis-
so, em Natal, o time do Visão Celeste 
vencera a equipe mosoroense por 2 a 
0. Com isso, o Visão acabou classifi ca-
do pelo saldo de gols. 
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Decisão do Campeonato Potiguar 
Sub-19 vai ser no próximo dia 20

FUTEBOL

José Aldenir / Agora RN

América e Visão Celeste 
decidem o título em jogo 
único; ABC e Mossoró 
disputam o terceiro lugar 
nesta quinta-feira

América venceu a equipe do ABC, por 2 a 1, na tarde da última segunda-feira

Thiago Wild descarta festa 
após o título no US Open

TÊNIS

Reprodução  / Reuters

Avesso a badalações, o jovem 
tenista Thiago Wild descartou 
maiores comemorações ao chegar ao 
Brasil depois de obter feito histórico 
nos Estados Unidos, onde se tornou 
o primeiro brasileiro a faturar o tí-
tulo juvenil do US Open, em Nova 
York. A celebração foi em família 
mesmo, como gosta o atleta de ape-
nas 18 anos. 

O paranaense de Marechal 
Cândido Rondon ainda processa a 
conquista que o tornou apenas o se-
gundo tenista do País a vencer um 
Grand Slam em simples como juve-
nil - o primeiro foi Tiago Fernandes, 
no Aberto da Austrália de 2010. “Pa-
ra a fi cha cair, é um pouco complica-
do porque é algo fora do comum, fora 
de rotina. Não é algo que acontece 
todo dia. Então, acho que ainda vai 
demorar um pouco.”

Após converter seu primeiro 
match point sobre o italiano Lorenzo 
Musetti (6/1, 2/6 e 6/2), Wild sentou 
no chão e sorriu para sua família 
presente na arquibancada. O tenista 
descartou mudanças em sua rotina 
de trabalho. “Não pretendo fazer ne-
nhuma mudança porque o trabalho 
vem dando certo”, diz. O triunfo no 

US Open encerrou a passagem do 
paranaense pelo circuito juvenil. A 
partir de agora, seu foco será todo no 
profi ssional, em busca dos cobiçados 
pontos na ATP. Ele é hoje o atual 
461º do ranking.

Enquanto mira o crescimento 
entre os profi ssionais, Wild tenta 
afastar qualquer comparação com 
Gustavo Kuerten, o tricampeão de 
Roland Garros. Para tanto, já tem 
a sua estratégia. “Tenho que fi car 
perto do meu time, das pessoas que 
estão comigo, principalmente da 
minha família, porque são eles que 
vão me manter com o pé no chão, tra-
balhando bem. Eles vão me manter 
focado no trabalho”, fi naliza. 

Wild é o 461º do ranking do ATP

FÓRMULA 1

Ferrari anuncia Leclerc, 
e Raikkonen assina 
contrato com a Sauber

A Ferrari anunciou nesta 
terça-feira, 11, uma surpreendente 
mudança em seu quadro de 
pilotos. O time italiano informou 
que o fi nlandês Kimi Raikkonen vai 
deixar a equipe no fi m do ano para 
defender a Sauber a partir de 2019. 
Para o seu lugar, os italianos terão 
o monegasco Charles Leclerc, que 
estreou na Fórmula 1 neste ano.

Raikkonen, que completará 
39 anos no próximo mês, assinou 
vínculo por duas temporadas com 
a Sauber, equipe com a qual iniciou 
sua trajetória na F-1, em 2001. 

Reprodução  / Reuters

Raikkonen completou 39 anos


