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Segundo estudo, 105 dos 167 
municípios potiguares sofreram, 
em 2017, com epidemias causadas 
pela falta do serviço.

Gilmar Bistrot explica que fenômeno 
é normal para essa época do ano. 
São esperadas temperaturas de 29 
°C nos próximos dias
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Menos de 20% das 
cidades do RN têm 
plano de saneamento 
básico, aponta IBGE

Sensação térmica 
sobe em Natal após 
diminuição de ventos, 
diz meteorologista

SUSPEITA 08

CAMPANHA ESQUENTA 04

Seturn desconhece estágio de 
obra de sua responsabilidade
Sindicato das Empresas de Transporte fechou acordo para reformar paradas em troca de reajuste na tarifa 
de ônibus. Obra está em andamento, mas órgão não sabe quem está executando. MP investiga propina.

Carlos Eduardo (esq.) com Henrique Alves em ato durante a campanha de 2014

Facebook / Reprodução

Robinson sobe tom contra Carlos 
Eduardo e o liga a Henrique Alves

ELEIÇÕES 04

Meirelles recusa 
acordo para unir 
o centro: “Quem 
decide é o povo”
Em Natal para agenda de 
campanha, presidenciável 
do MDB diz que proposta de 
Fernando Henrique Cardoso
seria “acordo de bastidor”.
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Reparação de danos

Está sobre a mesa do desembargador Elio Wanderley de Siqueira 
Filho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, um recurso 
apresentado pelo senador José Agripino Maia (DEM) que pede 

a restituição de R$ 904,2 mil em bens que foram bloqueados pela 
Justiça Federal do Rio Grande do Norte. O processo está concluso 
para sentença. O dinheiro foi bloqueado em julho passado após 
solicitação do Ministério Público Federal (MPF). O bloqueio é uma 
forma de garantir que, após julgamento, possa haver garantia de que 
o senador repare danos supostamente cometidos ao erário público. 
Isso, claro, se os ilícitos fi carem provados.

>> Propina. O MPF acusa Agripino 
de improbidade e enriquecimento 
ilícito. De acordo com o órgão, 
entre 2012 e 2014, o senador teria 
solicitado vantagens indevidas 
(propina) da empreiteira OAS, em 
troca de favores políticos relacionados 
ao processo de construção da Arena 
das Dunas.

>> Toma lá, dá cá. Segundo a 
investigação, José Agripino ajudou 
na superação de entraves à liberação 
de parcelas do fi nanciamento 
do Banco do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para 
a obra. Em troca, o político recebeu 
R$ 904,2 mil. Desse total, cerca de 
R$ 250 mil teria sido transferido 
para Agripino em forma de doação 
eleitoral.

>> Inocente. A defesa de José 
Agripino alega que não há indícios 
de improbidade para justifi car o 
bloqueio de recursos.

>> Esconde, esconde. Candidato 
do PDT ao Governo, Carlos Eduardo 
Alves está escondendo o primo 
Henrique Alves (MDB), embora 
o emedebista esteja atuando 
intensamente nos bastidores em prol 
da campanha do aliado. Não é para 
menos. Preso durante quase um ano, 
Henrique acumula forte rejeição.

>> Por um triz. De acordo com as 
últimas pesquisas, a eleição para o 
Governo do Rio Grande do Norte está 
no limite entre ser decidida ainda no 
primeiro turno, com Fátima Bezerra 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Qualquer que 
seja o resultado, 
será respeitado”

Dias Toffoli, presidente do Supremo 
Tribunal Federal e presidente

interino da República

>> Campanha. Candidata 
a vice-presidente na chapa 
de Fernando Haddad (PT), 
Manuela D’Ávila (PCdoB) 
esteve em Natal no último 
sábado, 22. Participou, 
ao lado da candidata a 
governadora Fátima Bezerra 
(PT), de uma carreata em 
Parnamirim e, na sequência, 
esteve em um “Encontro 
com a Juventude” em 
Ponta Negra. Líderes de 
diversos movimentos sociais, 
sobretudo de estudantes, 
recepcionaram a candidata.

(PT) liquidando a fatura, ou em um 
segundo turno entre a petista e o 
ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves (PDT).

>> Equilíbrio. No levantamento 
da Certus, divulgado domingo pela 
Fiern, a soma dos adversários dá um 
valor apenas 0,37% maior do que as 
intenções de voto na petista – o que 
indica um segundo turno. Já no do 
Instituto Seta, divulgado ontem pelo 
Blog do BG, Fátima tem 30%, contra 
29% de todos os adversários juntos. 
Neste cenário, apesar do equilíbrio, 
não seria necessária uma segunda 
rodada de votação.

>> Nem um, nem outro. Do 
candidato do PSDB à Presidência, 
Geraldo Alckmin: “Vou suar a camisa 
nesses próximos dias para a gente 
não fi car limitado à volta do PT, que 
seria um desastre, e esse salto no 
escuro, que é uma coisa odiosa que já 
estava superada no Brasil”..

>> Mais cinco dias. A Justiça 
aceitou pedido formulado pelo 
Ministério Público Estadual e 
determinou a prorrogação das prisões 
temporárias por mais cinco dias de 
todos os investigados na operação 
Canastra Real, defl agrada no dia 17.

>> Investigação. O objetivo da 
operação é apurar o desvio de pelo 
menos R$ 2,4 milhões em um suposto 
esquema envolvendo fantasmas 
na Assembleia Legislativa. Foram 
cumpridos 6 mandados de prisão e 
23, de busca e apreensão.
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Lei Seca após Styvenson

Wilma Wanderley critica PT

João Maia réu por corrupção

Se o número de atuações da Lei Seca 
subiu, quer dizer que piorou. O povo 
está mais imprudente, com menos 
medo de blitz. Isso é psicologia 
reversa?
@jlucasnmoura
Comentário via Instagram
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Está certa. O partido [PT] é uma 
organização criminosa. Se não 
concordar, eles discutem. E o mais 
interessante: a pessoa mostra fatos 
concretos, e no fi nal ela diz “preso 
político”. É mole!
@hugo_hendrick
Comentário via Instagram

Como a senhora fala de ódio, se usa 
a expressão “petistas são doentes, 
alienados e perseguidores”? Criatura 
de Deus, o que é isso? Você tem ideia 
do signifi cado da palavra generalizar? 
Pare e pense.
@mariapereiradapaz
Comentário via Instagram

Por isso temos que votar nas caras 
novas e fi cha limpa, para ver se esse 
estado e esse País saem do buraco.
@anavaleska.guedes
Comentário via Instagram

Não escapa um, principalmente sendo 
Maia. E eles ainda vão para a rua 
pedir votos. São muito cara lisa.
@nunes.franciscodeassis
Comentário via Instagram

Agora ele, denunciado e réu da Lava 
Jato, quer voltar. E é capaz de voltar, 
porque o povo reclama dos políticos, 
mas, na hora de votar, quer se vender.
@paulinho_vilela
Comentário via Instagram
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Robinson: “Carlos Alves esconde 
que Henrique é seu apoiador”

ELEIÇÕES 2018

Instagram / Reprodução

Em vídeos publicados nas redes sociais, governador associa ex-prefeito ao 
primo Henrique, que ficou preso por quase um ano e responde por corrupção

Terceiro colocado nas pesquisas 
de intenção de voto, o governador 
Robinson Faria, candidato à reelei-
ção pelo PSD, intensifi cou nas redes 
sociais os ataques ao ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves, do 
PDT, adversário que está na segun-
da posição. A liderança é da senado-
ra Fátima Bezerra, do PT.

Em quatro vídeos publicados du-
rante o fi nal de semana em seu perfi l 
no Instagram, Robinson explorou a 
ligação de Carlos Eduardo com seu 
primo Henrique Alves, que responde 
a processos na Justiça por corrupção. 
Henrique, que perdeu o Governo do 
Estado para Robinson em 2014, foi 
solto em maio após fi car preso pre-
ventivamente por quase um ano.

No mais polêmico dos vídeos, a 
propaganda de Robinson sugere que 
Carlos Eduardo relativiza o trata-
mento dado a “bandidos” – em refe-
rência à aproximação com Henrique 
e ao discurso do ex-prefeito de Natal 
de que, uma vez eleito, vai endurecer 
o combate à criminalidade.

“Carlos Alves esconde do povo 
que Henrique Alves é seu primo e 
apoiador. Condenado na Justiça, 
Henrique só tem uma forma de vol-
tar ao poder: através de Carlos Alves. 
Será que o ex-prefeito está tratando 
seu primo com bandido?”, afi rma a 
locução do vídeo, que apresenta uma 
imagem em que os políticos estão de 
mãos dadas.

O juiz Ricardo Tinoco de Góes, 

do Tribunal Regional Eleitoral, 
considerou – em decisão no fi nal de 
semana – que o vídeo era ofensivo à 
imagem de Carlos Eduardo e conce-
deu direito de resposta ao pedetista 
na propaganda do adversário. Após 
a decisão, Robinson removeu o post.

Além desse, outros três vídeos 
foram publicados com tom similar. 
Neles, a propaganda de Robinson 
critica as administrações de Carlos 
Eduardo à frente da Prefeitura do 
Natal e compara com realizações da 
gestão estadual.

“Em doze anos, sabe quantas 
obras estruturantes Carlos Alves 
fez na zona Norte de Natal? Ne-
nhuma. É muito tempo para pouco 
trabalho”, narra o locutor em um 
dos vídeos, que também apresenta a 

imagem de Carlos Eduardo de mãos 
dadas com Henrique. Em seguida, a 
propaganda expõe obras do governo 
Robinson. “Já que a Prefeitura não 
fez, o Governo fez a parte do Governo 
e da Prefeitura”, diz o governador no 
vídeo.

Nos outros dois VTs, as críticas 
foram destinadas à administração 
de Carlos Eduardo na educação e 
no caso da construção do Mercado 
Modelo das Rocas. “Carlos Alves 
inaugurou o Mercado das Rocas três 
vezes. Um prédio ainda sem uso. Ho-
je é o retrato do descaso. Que admi-
nistrador é esse?”, aponta um. “Em 
2012, Carlos Alves prometeu seis es-
colas de tempo integral. Só fez uma, 
agora em 2018. Que administrador é 
esse?”, critica outro. 

Candidato do PDT ao Governo, Carlos Eduardo, ao lado do primo Henrique Alves

CRÍTICA

Ciro diz que Fátima 
nunca administrou 
nem uma “bodega”

O candidato à Presidência 
pelo PDT, Ciro Gomes, afi rmou no 
sábado, 22, durante visita à cidade 
de João Câmara, na região do Mato 
Grande, que a senadora Fátima 
Bezerra, candidata ao Governo 
do Rio Grande do Norte pelo PT, 
nunca administrou nem um “pé de 
bodega” e que, por isso, não teria 
experiência sufi ciente para ser 
governadora.

A petista lidera as intenções 
de voto, seguida do ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves, 
postulante do PDT ao Governo.

“Só porque a Fátima é muito 
amiga do [ex-presidente] Lula, 
e o Lula gosta dela, faz alguém 
ter condição de governar bem 
um País ou um estado? É uma 
pergunta simples: qual foi o ‘pé 
de bodega’ dos pequenos que ela 
já administrou? E aí vai ter como 
primeira experiência governar o Rio 
Grande do Norte na sua pior crise? 
Eu sei que vocês não vão deixar”, 
disse Ciro, durante discurso em 
praça pública.

No Estado, Ciro Gomes é 
apoiado por Carlos Eduardo, seu 
correligionário – para quem pediu 
voto no ato de João Câmara. 

José Aldenir / Agora RN

Candidata do PT, Fátima Bezerra

PRESIDENCIÁVEL

União do centro seria “acordo de 
bastidor”, afi rma Meirelles em Natal

José Aldenir / Agora RN

O candidato do MDB à Presidên-
cia, Henrique Meirelles, cumpriu 
agenda de campanha nesta segun-
da-feira, 24, em Natal. Na capital 
potiguar, teve um encontro com em-
presários na Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), fez uma visita à Liga 
contra o Câncer e percorreu o comér-
cio do Alecrim.

Procurando manter o otimismo, 
Meirelles disse que espera uma 
reação nas pesquisas nas duas se-

manas que faltam para o pleito. Ele 
apareceu com apenas 2% na última 
pesquisa Datafolha.

Aproveitou para criticar a pro-
posta do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, de união das 
candidaturas de centro. “Trata-se de 
uma abordagem que não funciona 
mais no mundo moderno, pois refl ete 
um acordo de bastidor. Isto tem que 
ser decidido pela população e por 
mais ninguém”.  Emedebista foi ao comércio do Alecrim

SEGUNDOS
EM QUINZE

Bolsonaro diz que há nomes 
qualifi cados para seu time
O presidenciável do PSL, Jair 
Bolsonaro, afi rmou, em postagem 
no Twitter, que tem encontrado 
nomes qualifi cados para compor o 
seu time. “Na prática, é a garantia 
de uma equipe comprometida com 
interesses da nação e não com 
indicações de lideranças de partidos 
políticos, o que tem mantido o Brasil 
na lama nos últimos governos”, 
escreveu o capitão da reserva. Para 
a reta fi nal da campanha, Bolsonaro 
prepara um “Manifesto à Nação”.
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Lei Eleitoral não pune
político que mente na TV

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem combatido as 
informações mentirosas (“fake news”) nas redes sociais, 
destinadas a infl uenciar negativamente o processo eleitoral. 

Mobilizou até a Polícia Federal para intimidar e punir os 
infratores. Mas a Lei Eleitoral não proíbe e nem pune políticos que 
mentem na propaganda eleitoral, enganando o eleitor. Certamente 
porque eles é que aprovaram a Lei Eleitoral.

1 >> Mentira tolerada
Especialista em Direito Eleitoral, 
o jurista Daniel Falcão confi rma 
que toda mentira será tolerada 
na propaganda de políticos em 
campanha.

2 >> Mentir não é crime
“[A mentira] não é criminalizada e 
não existe nenhum tipo de punição 
para candidatos que mintam 
durante a campanha“, diz Daniel 
Falcão. 

3 >> Dado falso pode
Para o jurista, professor do IDP, 
um dos mais admirados cursos 
de Direito do País, “está liberado 
qualquer dado mentiroso em ato 
político”. 

4 >> Pessoas protegidas
A legislação prevê punição 
apenas para o candidato que 
mentir sobre outra pessoa, que, 
ofendida, habilita-se ao direito de 
resposta.

>> Política cruzada
Ex-ministro do Tribunal de 
Contas da União, o mineiro 
Olavo Drummond era um 
político “do bem”. Certa vez, 
como prefeito de Araxá, ele 
dizia a vereadores que a política 
ensinava maneiras de ser gentil 
mesmo fazendo declarações 
graves. O vereador João Bosco 
Borges não conseguia entender essa arte de usar, na política, palavras 
diferentes, mais suaves. Olavo deu a dica:
- Faça palavras cruzadas. Só vence em política quem usa os sinônimos.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Numa eleição de 

dois turnos a gente 
vota em quem 

acredita”
Candidata da Rede Marina Silva, que 
caiu nas pesquisas, critica o voto útil

>> Gastos secretos no 
governo atingem R$97 
milhões
O governo federal já 
torrou R$ 97,3 milhões 
em viagens secretas e 
gastos ocultos de cartões 
corporativos este ano, 
segundo dados do Portal 
da Transparência. 
O valor corresponde 
a diárias, passagens 
e faturas pagas com 
dinheiro público, mas que 
passaram a ter todos os 
detalhes escondidos do 
contribuinte, que sempre 
paga a conta, sob a lorota 
de promover “garantia da 
segurança da sociedade e 
do Estado”

>> Engana que eu gosto
A Câmara dos Deputados 
divulgou a pauta para a semana 
que vem afi rmando que haverá 
debates todos os dias. Como 
faltar não implica em desconto 
no salário, difícil será encontrar 
deputados para debater.

>> UnB virou ‘particular’
A fl exibilização generalizada 
de jornada dos servidores é um 
dos fatores que mais consomem 
os recursos da Universidade de 
Brasília, segundo auditores da 
Controladoria Geral da União 
(CGU).

>> As escolhas de Cristovam
O forte do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF) não tem sido 
escolher bem seus candidatos 
a governador. Os dois últimos 
tiveram a mesma história: 
romperam com ele e bateram 
recordes de rejeição. Este ano, ele 
apoia Rogério Rosso (PSD), agora 
em 5º nas pesquisas.

>> Delação premiada
Em toda a operação Lava Jato, 
que teve início em março de 2014, 
foram fechados 176 acordos de 
delação premiada com pessoas 
físicas e outros 11 acordos de 
leniência com pessoas jurídicas.

>> Couro quente
No debate desta segunda (24) do 
site Midiamax, os adversários 
não vão alisar o couro do atual 
governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB). Sua turma, só de 
“peixes grandes”, foi presa na 
semana passada em operação 
que investiga isenções fi scais 
fraudulentas no Estado.

>> Sucesso entre as mulheres
Apesar de campanhas como 
“#EleNão” e “Mulheres contra 
Bolsonaro”, o candidato do PSL 
cresce no público feminino há 
quatro pesquisas Datafolha: foi de 
14% a 17%, depois 18% e agora 
tem 21%. É o líder.

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

O futuro presidente da República tem 
que implementar um projeto de controle 
de natalidade no País, urgentemente. A 
população brasileira continua crescendo 
desordenadamente, em proporções as-
sustadoras, agravando assim, os proble-
mas sociais, como aumento da violência 

e do desemprego. Na contramão da his-
tória, gestores brasileiros não têm priori-
zado esse tema nos seus programas de 
governo, assunto que se mostra da maior 
gravidade. Não é possível que a situação 
permaneça insolucionável pela omissão 
de quem deve resolvê-la através de po-
líticas públicas efetivas e permanentes. 
Portanto, está faltando vontade política 
para tentar – pelo menos – minimizar um 
problema grave que é a superpopulação, 

Controle de 
natalidade

uma anomalia que precisa ser levada a 
sério e combatida permanentemente. No 
Brasil, ao contrário de Países desenvol-
vidos, as pessoas têm sido estimuladas 
pelo governo à prática da maternidade 
irresponsável através da concessão de 
dinheiro público. jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 

Leitura rápida

>> Ameaça Descabida
A intolerância 
continua presente 
no dia a dia da 
população brasileira, 
particularmente entre 
militantes partidários 
adversários. O general 
Eliézer Girão, que é 

candidato a deputado federal pelo 
PSL, partido do candidato a presidente 
da República, Jair Bolsonaro, foi 
ameaçado por uma mulher mostrando 
uma faca e uma bandeira vermelha. 
Fato aconteceu durante caminhada 
do partido no interior do Estado, na 
Região do Seridó. 

>> Diminuição do FPM
A situação fi nanceira dos municípios 
brasileiros, particularmente do Rio 
Grande do Norte, é de penúria. A 
constatação é feita pelo presidente da 
Femurn – Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Norte, Leonardo 
Cassimiro (Naldinho). Os pequenos 
municípios sobrevivem das cotas 
do FPM, e essas têm diminuído 
sistematicamente.                  

HUMBERTO
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Agora solto, Henrique articula 
campanha de Carlos Eduardo

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

Ex-presidente da Câmara tem ajudado o primo com conselhos em “off”,
isto é, tem participado de reuniões e conversas de maneira não-oficial

Após ter sido solto pela Justiça, 
o ex-ministro do Turismo Henrique 
Eduardo Alves (MDB) prometeu que 
não iria se candidatar a nenhum car-
go público. Contudo, isso não o tem 
impedido de participar de reuniões 
com seu primo Carlos Eduardo Alves 
(PDT), na intenção de aconselhar e 
ajudar a coligação 100% RN a eleger 
o ex-prefeito de Natal ao Governo do 
Rio Grande do Norte.

De acordo com fontes próximas, 
Henrique tem sido um dos princi-
pais articuladores da candidatura de 
Carlos Eduardo e uma das cabeças 
pensantes. O ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados tem ajudado 
Carlos Eduardo com conselhos em 
“off”, isto é, tem participado de reu-

niões e conversas de maneira não-o-
fi cial.

Henrique, por sua vez, afi rma 
que está afastado da política desde 

que foi preso, em 6 de junho de 2017, 
por força de dois mandados de prisão 
preventiva, um expedido pela Justi-
ça Federal do Rio Grande do Norte 
e outro pela de Brasília. O primeiro 
deles, relativo à operação Manus 
(que apura supostos desvios na 
construção da Arena das Dunas). O 
segundo, relativo à operação Sépsis, 
apura fraudes na Caixa Econômica 
Federal.

O ex-ministro deixou a Acade-
mia da Polícia, em Natal, no dia 4 de 
maio de 2018. Atualmente, ele está 
em recolhimento domiciliar. A medi-
da foi imposta em fevereiro pelo juiz 
Eduardo Guimarães Farias, da 14ª 
Vara Federal do RN, em substitui-
ção a uma prisão preventiva. 

Ex-ministro Henrique Alves (MDB)

DESPREPARADO 

Joanílson diz que 
faltam atributos para 
Styvenson ser senador

O candidato ao Senado 
Joanilson de Paula Rêgo, da 
Democracia Cristã (DC), criticou a 
desproporção do tempo reservado 
para candidatos no horário eleitoral.  

Indagado sobre avaliação 
do possível mandato do 
capitão Styvenson, da Rede-
Sustentabilidade, ele disse faltar 
atributos para ele ser um senador, 
e que o povo tem que eleger 
candidatos dignos, mas adequados 
para a função. “Ele é apenas um 
bom policial”, acrescentou. 

José Aldenir / Agora RN

Joanilson ataca seus adversários
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Responsável por reformar paradas, 
Seturn não sabe como está a obra

MISTÉRIO

José Aldenir / Agora RN

Construção de 50 abrigos é resultado do acordo entre a Prefeitura do Natal 
e empresas para a aprovação do reajuste das tarifas do transporte público

O Sindicato das Empresas de 
Transporte Urbano de Passageiros 
do Município de Natal (Seturn) ale-
ga não saber qual empresa está res-
ponsável pela construção das novas 
paradas de ônibus que serão instala-
das na capital potiguar. A instalação 
dos abrigos é resultado de um supos-
to acordo entre a Prefeitura de Natal 
e a entidade para que o aumento da 
tarifa fosse aprovado em maio pas-
sado, passando de R$ 3,35 para os 
atuais R$ 3,65.

No início do mês de setembro, 
o Ministério Público do Rio Grande 
do Norte abriu um inquérito para 
apurar se houve aumento da tarifa 
de ônibus em Natal em troca de rece-
bimento de propina em forma de do-
ação eleitoral. A vantagem indevida 
seria paga por Agnelo Cândido, pre-
sidente do Seturn, para o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, candidato do 
PDT ao Governo do Estado.

De acordo com Nilson Queiroga, 
diretor técnico do sindicato, mesmo 
sendo porta-voz ofi cial das empre-
sas de transporte, o Seturn não tem 
acesso a esse tipo de informação. “A 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU) está coordenando as insta-
lações, mas cada empresa é respon-
sável por um valor proporcional ao 
percentual de operação delas. Por 
isso, cada uma se responsabiliza por 
sua parte”, ele afi rma.

Por sua vez, a STTU informa 
que a reforma é de responsabilida-
de do Seturn. Serão construídos 50 
novos abrigos de passageiros, e 7 
antigas estações de transferência 
também passarão por reformadas. 
Ainda segundo o órgão, a instalação 
das novas paradas de ônibus deve 
começar ainda essa semana.

Em 18 de setembro, o Agora RN 
publicou reportagem mostrando 
que nem a STTU e nem a Seturn 
apresentaram documentação com-
probatória do acordo para o reajuste 
da passagem de ônibus. À época, a 
secretaria municipal não soube in-
formar o quanto será gasto com as 
obras de construção das paradas. 

Acordo para a reforma das paradas de ônibus foi fi rmado em maio deste ano

CRIME

Polícia Civil descarta latrocínio no 
caso da morte de funcionário da Caern

A Polícia Civil descartou a pos-
sibilidade de latrocínio no assas-
sinato do servidor público Marcos 
Braga Ponte, de 60 anos, que foi 
encontrado morto na última sexta-
-feira, 21, no bairro Guarapes, na 
Zona Oeste da capital.

O empresário foi sequestrado 
por criminosos quando saía de um 
bar onde bebia com amigos no Ale-
crim, mas seus pertences não foram 
levados.

Segundo informações da Divi-
são Especializada em Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP), uma 

linha de investigação deve começar 
a ser traçada após depoimentos de 
testemunhas e familiares começa-
rem a ser colhidos. No entanto, o 
latrocínio foi descartado, em razão 
de todos os pertences terem sido en-
contrados com  Marcos Ponte.

Segundo a Polícia Civil, o corpo  
de Marcos Ponte foi encontrado 
uma hora depois do registro do se-
questro em uma estrada de terra no 
bairro do Guarapes. Ele tinha mar-
cas de bala na cabeça e no tórax. 
Com a ajuda das imagens, agora 
tenta identifi car os criminosos.  Servidor público Marcos Ponte

Ex-prefeito teria cobrado propina... ... de Agnelo Cândido, do Seturn

Facebook / Reprodução

José Aldenir / Agora RN Canindé Soares
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Menos de 20% das cidades do RN têm 
plano de saneamento, aponta IBGE

DIAGNÓSTICO

José Aldenir / Agora RN

Estudo nacional revela ainda que 105 dos 167 municípios potiguares sofreram, ao longo do ano
de 2017, com epidemias causadas em razão da falta de serviços básicos de tratamento de esgoto

Menos de 20% das 167 cidades 
do Rio Grande do Norte tinham, 
2017, Plano Municipal de Sanea-
mento Básico, divulgou o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Além disso, o estudo aponta 
que 105 municípios sofreram com 
epidemias causadas em razão da 
falta de serviços básicos de trata-
mento de esgoto.

O diagnóstico faz parte da pes-
quisa Perfi l dos Municípios Brasi-
leiros (Munic). O estudo investiga 
características em todas as 5.570 
cidades do País. Deste total, apenas 
41,5% têm políticas públicas de pla-
nejamento e execução de abasteci-
mento de água, coleta e tratamento 
de esgoto, manejo de resíduos sóli-
dos e gestão de rios urbanos. 

A Lei Federal 11.445, que esti-
pulou o Marco Regulatório do Sane-
amento Básico no País, determinou 
a obrigatoriedade de adoção de 
planos municiapais de saneamen-
to. Com isso, as  cidades brasileiras 

tinham até 2013 para cumprir a 
medida, mas o prazo foi adiado por 
diversas vezes. O prazo atual é de-
zembro de 2019.

Segundo o levantamento do 
IBGE, apenas 33 municípios poti-
guares têm planos para o serviço de 
coleta e tratamento de esgoto. Deste 

total, apenas 10 deles têm Fundo 
Municipal de Saneamento Básico.
Além disso, apenas 49 prefeituras 
potiguares têm órgãos responsáveis 
para o serviço de coleta de lixo. Mais 
de 60% das cidades potiguares (105) 
registraram algum surto de doença 
nos 12 meses que antecederam o 

questionário - como dengue, diar-
reia, verminoses em geral, chikun-
gunya, zika e doenças do aparelho 
respiratório.

Em todo o Brasil, segundo os 
dados da pequisa feita pelo IBGE, 
os estados com as maiores propor-
ções de municípios com plano de 
saneamento foram Santa Catarina 
(87,1%) e Rio Grande do Sul (75,5%). 
As menores proporções foram verifi -
cadas na Paraíba (13%), Pernambu-
co (14,1%) e Bahia (14,6%). O Munic 
mostrou ainda que 14,6% das cida-
des tinham Conselho Municipal de 
Saneamento, que são grupos onde 
participam governo e sociedade civil 
no desenvolvimento de políticas pú-
blicas para o setor.

 As internações hospitalares 
de pacientes no Sistema Único de 
Saúde (SUS), em todo o País, por 
doenças causadas pela falta de sa-
neamento básico e acesso à água de 
qualidade, ao longo de 2017, gera-
ram um custo de R$ 100 milhões.  

Natal é uma das poucas cidades potiguares com plano de saneamento 

ABSTENÇÃO

Concurso público
da PM registra 60%
de faltosos no RN

As provas escritas do concurso 
da Polícia Militar do Rio Grande do 
Norte registraram 60% de faltosos, 
segundo a empresa Ibade, que é 
responsável pela organização da 
banca examinadora. As provas 
escritas foram aplicadas no 
domingo, 23, nas cidades de Natal, 
Caicó e Mossoró. O concurso 
registrou 12.841 inscritos para 
mil vagas de praças da PM. A 
divulgação das notas está prevista 
para 17 de outubro. 

José Aldenir / Agora RN

Serão convocados 1 mil policiais

CALOR

Diminuição dos ventos tem elevado a 
sensação térmica em Natal, diz Emparn

José Aldenir / Agora RN

Nas últimas semanas, os poti-
guares vêm sofrendo com a sensação 
de temperatura elevada. Entretan-
to, segundo a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do RN (Emparn), isso 
acontece devido à diminuição dos 
ventos. 

De acordo com o meteorologista 
Gilmar Bistrot, não houve aumento 
da temperatura ao longo dos últimos 
dias. “Não está mais quente porque 
elevou a temperatura, mas, sim, por-
que os ventos diminuíram”, explicou.

Com a chegada da primavera, 
ainda de acordo com o meteorologis-
ta, são esperadas temperaturas de 
até 29° graus e a sensação térmica 
vai depender do comportamento do 
vento. 

“É normal, nada anormal para a 
época. Não tem nenhum fenômeno 
interferindo na mudança da tempe-
ratura”, concluiu Bistrot.  Com chegada da primavera, as temperaturas podem alcançar os 29º graus



O diretor geral do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do RN (Idema), 
Rondinelle Oliveira, afi rmou nes-
ta segunda-feira, 24, que a libera-
ção - pelo Fundo Constitucional 
do Nordeste, operado pelo Bando 
do Nordeste - de R$ 850 milhões 
para investimentos no Estado 
aconteceu graças ao trabalho de 
agilização na emissão de licenças 
pelo órgão estadual.

“Esse resultado é fruto da ce-
leridade e desburocratização das 
ações do Governo do RN nos últi-
mos anos”, acrescentou Rondinelle 
Oliveira.

Ele ainda destacou a amplia-

ção dos investimentos que ocorre-
rão a partir do ano que vem, prin-
cipalmente da atividade eólica. 

Nos últimos quase quatro 
anos, desde o início da atual ad-
ministração estadual, o Idema 

conseguiu reduzir o tempo de tra-
mitação dos processos, dentre eles 
a dispensa de licenciamento, que 
antes era de no mínimo seis meses 
e passou para apenas dois dias.

Baseado nas últimas resolu-
ções do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Conema), o Idema tem 
conseguido, segundo Rondinelle, 
pôr em funcionamento muitos 
projetos no campo que impactam 
diretamente na economia local. 

No último leilão realizado pela 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), dia 1º de setembro, 
do total de 48 novos projetos de 
energia eólica, que deverão come-
çar a operar em 2024, nada menos 
do que 27 fi caram no RN. Sinali-
zação inequívoca que os ventos 
voltaram a soprar para os lados do 
estado. 
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Agilização de licenças facilita envio
de verba para investimento no RN 

LICENCIAMENTOS

José Aldenir / Agora RN

Ampliação dos 
investimentos a partir 
do próximo ano no 
RN tem maioria dos 
recursos focado na 
energia eólica

Rondinelle afi rma que a agilidade nas licenças ambientais faz grande diferença

Caixa anuncia juros menores 
a quase todo setor imobiliário 

FINANCIAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Começaram a valer nesta segun-
da-feira, 24, as novas taxas de juros 
de fi nanciamento imobiliário da Cai-
xa Econômica Federal. No último 
dia 14, o banco informou que reduziu 
em 0,75 ponto percentual as taxas 
de juros do crédito para compra de 
imóveis enquadrados no Sistema de 
Financiamento Imobiliário (SFI).

A redução vale para imóvel de 
até R$ 1,5 milhão. As taxas mínimas 
do SFI passam de 9,5% ao ano para 
8,75% ao ano. E a taxa máxima cai 
de 11% para 10,25% ao ano.

A Caixa também informou tam-
bém que, a partir de novembro, ofe-
recerá um novo serviço de avaliações 
de imóveis, disponibilizando laudo 
diretamente para pessoas físicas e 
jurídicas. O Caixa Avalia é uma pla-
taforma que vai permitir a venda de 
avaliações pelo site com contratação 
100% digital.

Em abril, a Caixa reduziu em 
até 1,25 ponto percentual as taxas 
de juros do crédito imobiliário para 
operações com recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Emprésti-
mo (SBPE).

A Caixa tem R$ 85 bilhões dispo-
níveis para o crédito habitacional es-

te ano. No primeiro semestre, foram 
contratados mais de R$ 40 bilhões.

O banco tem cerca de 70% das 
operações para aquisição da casa 
própria. Operado com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), o SFH fi nancia 
imóveis de até R$ 800 mil em todo 
o país, exceto para Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais e Distrito 
Federal, onde o teto corresponde a 
R$ 950 mil.

Os imóveis residenciais acima 
dos limites do SFH são enquadrados 
no SFI, cujo fi nanciamento se dá 
com recursos de poupança. 

Agência da Caixa no bairro da Ribeira
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2017- CPL/SEEC

Pregoeira - CPL/SEEC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

PROCESSO: PGE 246218/2017-1

A Pregoeira da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão Eletrônico 
em referência, para o dia 09/10/2018 às 09:30 h (Horário de Brasília), cujo objeto é: Contratação de 
empresa para aquisição de 1.333 (um mil trezentos e trinta e três) aparelhos de ar 
condicionado, que irão beneficiar as escolas do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual 
do RN. Conforme Termo de Referência – Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados 
através dos sites:  www.comprasnet.gov.br e www.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Natal/RN, 24 de setembro de 2018.
Ana Santana Alves de Medeiros
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“ O sentido do 
coração; para 
cada pequeno 

desejo uma 
grande ilusão” 

(Cura D’Ars)

>> Crônicas de Natal. O 
jornalista, fotógrafo e artista 
plástico Eduardo Alexandre, 
o Dunga, será o entrevistado 
do jornal Bom Dia Cidade, 
na 94 FM, a partir das 
6h da manhã de hoje. Vai 
conversar sobre o livro “Das 
Lagoas Azuis ao Ponto 
Negro, Minha Cidade Natal: 
Lugares – Gente – História”, 
editado por Adriano de 
Sousa e que será lançado 
dia 28 no Memorial Câmara 
Cascudo.

(Mentor Neto)

Como todo país onde a edu-
cação não é importante, no 
Brasil os eleitores acordam 

para a campanha eleitoral quando 
tem quebra-pau. Nada de debates 
civilizados ou ideias equilibradas, 
que isso não dá audiência. Povo que 
foi educado a drama de novela quer 
mesmo é ver o pau comer.

Candidato bom, no Brasil, tem 
que sair no tapa. Esta eleição come-
çou morna.

Nenhum fi lho bastardo revela-
do, nenhum dossiê de calúnias, todo 
mundo comportado. Uma vergonha 
mesmo.

Ciro Gomes, que todos aposta-
vam que ligaria uma metralhadora 
giratória de ofensas, portou-se como 
um verdadeiro gentleman nos pri-
meiros debates.

Decepcionante. Não dá nem 
vontade de assistir à propaganda 
eleitoral. Até esta semana.

Porque com a eleição chegando, 
os marqueteiros e políticos parecem 
que começaram a levar suas cam-
panhas a sério. Foi o próprio Ciro 
Gomes quem abriu os serviços e 
mandou seu primeiro fi lho da p… 
em rede nacional.

Em Roraima, cercado de repór-
teres, Ciro identifi cou um partidário 
de Romero Jucá e, sem pestanejar, 
imputou a mais antiga profi ssão pa-
ra a mãe do sujeito.

Esse é o Cirão que a gente que-
ria ver.

Por falar em mãe, o vice de 
Jair Bolsonaro, general da reserva 
Hamilton Mourão, atacou ninguém 
menos que as sagradas mães e avós. 
Aí sim!

Segundo ele, as casas de famí-
lias pobres “sem pai ou avô, apenas 
com mãe e avó” são “fábricas de 
desajustados”. Boa, general! É esse 
tipo de afi rmação estapafúrdia que 
elege presidentes por aqui.

A campanha no PT também co-
meçou. Lula desistiu de Lula e Lula 

botou todas as fi chas em Haddad 
que, por sua vez, botou suas fi chas 
de volta em Lula. Sem Lula na pre-
sidência, perdemos a chance de ser o 
primeiro país carcerodemocrático do 
mundo. Uma pena!

E o grupo de Facebook Mulhe-
res Unidas Contra Bolsonaro já 
conta com mais de 3 milhões de as-
sinantes. Um sucesso! Surpreende, 
inclusive, que não existam outros 
grupos. Sugiro alguns: Desmatado-
res Unidos Contra Marina; Fonoau-
diólogos Unidos Contra Meirelles; 
Ateus Unidos Contra Cabo Daciolo; 
Corretores Imobiliários Unidos 
Contra Boulos; e por aí vai.

Bolsonaro não deixou por me-
nos. Se apressou em fazer um live, 
também no Facebook, diretamente 
de sua cama na UTI do Hospital 
Albert Einstein.

Até onde eu sei, não é permitido 
o uso de celulares numa UTI. Mas 
o que são as regras de uma sim-
ples UTIzinha para o mito, não é 
mesmo? Jair Bolsonaro aparece no 
vídeo bastante emocionado. A certa 
altura, chegou a chorar. Foi bonito.

E imagino que libertador, para 
os machistas e homofóbicos, des-
cobrirem que chorar não é coisa 
de maricas. Em seu depoimento, 
Bolsonaro acusou o PT de estar 
armando uma fraude eleitoral. Não 
apresentou nenhuma prova, mas, 
convenhamos, o sujeito está lá se 
recuperando de uma facada, recém-
-operado, então, não podemos nos 
ater a essa tecnicalidade. Temos é 
que agradecer seu esforço em co-
laborar para manter o nível dessa 
campanha.

Passada esta intensa semana, 
me pergunto onde estão os outros 
candidatos.

Onde está Amôedo, Alckmin ou 
Marina? Será que seus marquetei-
ros imaginam que seus candidatos 
vão conquistar votos apresentando 
Planos de Governo?

Ora, por favor! (Colunista da 
revista IstoÉ)

>> Pau a pau. A pesquisa 
Certus/Fiern revelou uma queda 
no volume histórico do lulismo 
no RN. Jair Bolsonaro está 
tecnicamente empatado com 
Fernando Haddad num universo 
eleitoral que já consagrou 
vitórias esmagadoras de Lula 
sobre José Serra e Alckmin, e de 
Dilma sobre o próprio Alckmin 
e Aécio.

>> Virou fenômeno. As 
gigantescas carreatas ocorridas 
no fi nal de semana em 
centenas de cidades brasileiras 
comprovam um fato jamais visto 
na política nacional. Multidões 
assumindo a campanha de 
um candidato que não tem 
força partidária, equipe de 
marqueteiros e sequer uma 
unidade publicitária.

>> PSL e Geraldo. Mais 
importante do que o anúncio do 
apoio do PSL local à candidatura 
de Geraldo Melo é o atrelamento 
da imagem de Jair Bolsonaro a 
do tucano potiguar. Horas antes 
do evento partidário, os fl yers 
com as estampas de Geraldo e 
Bolsonaro já rodavam nos grupos 
de whatsapp.

>> Os dissimulados. É risível o 
efeito moeda em alguns criativos 
que vomitam em teoria uma 
militância esquerdopata e na 
prática constroem o discurso de 
políticos ditos de direita. Atiram 
a moeda com o lado cara nas 
rodas e nas redes, apanham o 
lado coroa por debaixo da mesa e 
da dissimulação.

>> Fifa The Best. Um toque de 
deselegância num ambiente de 
glamour e descontração. Foi o 
que marcou o gesto dos craques 
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, 
ausentes da cerimônia da FIFA 
para entrega dos prêmios de 
melhores da temporada, que 
consagrou o croata Modric e a 
brasileira Marta.

>> R.I.P. Piaba. Ele não foi um 
zagueiro clássico e habilidoso, 
mas foi um dos mais vigorosos 
e temidos pelos atacantes nos 
românticos anos 60 do futebol 
potiguar. Piaba era uma parede 
móvel, uma paliçada que impedia 
a invasão da área do ABC FC. 
Um ícone esportivo de uma 
pequena Natal que dá saudade.

Alguém sabe quando 
acaba o horário eleitoral

no Facebook? 

(Franklin Machado)

Aécio mais votado em MG, 
Tiririca em SP, Jandira e 

Frouxo no RJ. É masoquismo?

(Antônio Nahud)

Saudade de 2014, quando o 
cidadão de bem era só 
coxinha e não nazista. 

(Glauber Macário)

PICARDIA NAS REDES

Começou a baixaria. Agora vai
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...da jornalista Vera Magalhães: “Após fake news sobre Adelio, 
Manuela d’Ávila é ameaçada nas redes sociais”;

...do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): “Aplicativo Pardal registra 
quase 10 mil denúncias em um mês”;

...dos Direitos Humanos MDH: “Nesta segunda-feira (24), o ministro 
dos #DireitosHumanos, Gustavo Rocha, participou da cerimônia na qual 
foram sancionados projetos de leis que visam ‘proteger as mulheres e 
diminuir desigualdades’”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Isolada. A pesquisa Fiern/
Certus divulgada neste domingo 
mostra que a governadorável 
do PT Fátima Bezerra ganha 
a eleição de outubro em 
absolutamente qualquer cenário 
elaborado pelo instituto. Vence 
o primeiro turno e um provável 
segundo turno, nos votos 
válidos, estimulada, espontanea, 
até entre os indecisos (foi 
questionado qual candidato 
poderá receber o seu voto) 
Fátima Bezerra vence. 
Quando a pergunta é de quem 
é o melhor programa eleitoral, 
vence Fátima. Quando a 
pergunta é qual candidato 
apresentou a proposta que 
chamou mais atenção de forma 
positiva, Fátima vence (Bezerra 
22,84% Carlos Eduardo 13,12% 
Robinson Faria 5,32%), e por aí 
vai... 
Vai ser difícil algum dos 
adversários derrotá-la nas 
urnas.

>> Rejeitado no RN. Na 
análise feita pelo instituto em 
relação à disputa presidencial 
o detalhe é que os números 
reafi rmam que grande parte dos 
eleitores potiguares continua 
rejeitando o ‘candidato militar’.
Bolsonaro é disparado o mais 
rejeitado entre os concorrentes: 
Bolsonaro 29,47% Haddad 
9,67% Marina Silva 7,85% 
Alckmin 5,62% Rejeita todos 
16,23% Rejeita nenhum 14,88% .

>> Tipos de eleitores. Sobre 
as caractéristicas do eleitorado 
dos primeiros três colocados 
na disputa pela Presidência, 
a pesquisa confi rma que o 
candidato Bolsonaro “possui 
um eleitorado predominante de 
homens, jovens e empresários”.
Já o candidato Fernando 
Haddad “possui um perfi l de 
eleitor equilibrado entre votos 
masculinos e femininos, adultos 
e profi ssionais liberais”.
Enquanto o candidato Ciro 
Gomes “tem o eleitorado com 
maior participação do voto 
feminino, jovens e estudantes”.

>> Superdesaprovados. 
Segundo a pesquisa, a 
desaprovação do governo 
Robinson é altíssima: 74,26%. 
Agora a do governo Temer é 
quase unânime: 90,14%.

>> Cabeças. Pela 19ª vez 
consecutiva, o presidente estadual 
do Democratas e candidato a 
deputado federal José Agripino 
(RN) foi eleito um dos cem 
parlamentares mais infl uentes 
do Congresso, segundo pesquisa 
divulgada na semana passada 
pelo Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap). 
José Agripino se destacou na 
categoria negociador. 
O estudo, também conhecido 
como os “Cabeças do Congresso”, 
é realizado todos os anos e leva 
em consideração parlamentares 
no exercício do mandato entre 
fevereiro e julho de 2018.
Do RN, além de José Agripino, 
a senadora Fátima Bezerra (PT) 
também está na lista dos “Cabeças 
do Congresso”.  

>> Falando nisso... Saiu a lista 
dos parlamentares federais mais 
bem avaliados no Brasil, segundo 
levantamento realizado pelo site 
Ranking dos Políticos (www.
politicos.org.br), que, desde 2015, 
compara, ano a ano, a atuação dos 
políticos da Câmara dos Deputados 
(513 membros) e do Senado Federal 
(81 membros).
Do RN, entre os cem primeiros 
colocados dos 594 parlamentares 
avaliados estão o senador Garibaldi 
Alves (MDB), na 22ª posição; o 
senador José Agripino (DEM) na 
51ª posição; os deputados Walter 
Alves (MDB), em 68ª; Rogério 
Marinho (PSDB), na 87ª; e Felipe 
Maia (DEM), na 100ª. Nos últimos 
lugares fi caram os deputados 
Beto Rosado (PP), em 325º lugar; 
e Zenaide Maia (PHS), em 480º; e 
a senadora Fátima Bezerra (PT), 
em 528º.

>> Debater é preciso. O debate 
sobre Reforma Trabalhista 
tem sido destaque no Nordeste 
e em Natal. Tanto que nesta 
segunda-feira (24) quem esteve 
nesta capital foi o ministro em 
exercício da Secretaria Geral da 
Presidência, Pablo Tatim. Ele 
veio participar da cerimônia do 
início das “Jornadas Brasileiras de 
Relações de Trabalho” na região 
Nordeste, que acontecerá na sede 
da FECOMERCIO – Natal/RN. 
O evento discutiu os aspectos que 
englobam a nova lei trabalhista e 
foi aberto para a imprensa.

>> 12º Encontro de Noivas e Debutantes. Os empresários Paulo Macedo 
e Lais Macedo realizam hoje o 12º Encontro de Noivas e Debutantes, que 
acontecerá no Spaço Guinza, das 16h às 22h. O evento reunirá os melhores 
fornecedores do segmento de festas do Estado. Quem planeja dar uma festa 
e/ou  deseja conhecer os trabalhos dos expositores, o acesso será uma lata de 
leite, que será revertida para o GACC-RN e para o Lar da Vovozinha. 

Ator Murilo Rosa e a esposa potiguar 
Fernanda Tavares estiveram em Natal 
neste fi m de semana para o casamento 
da irmã da ‘top model’, Luiza Tavares, 
com o músico Gustavo Arruda, da 
banda ‘Plutão já foi Planeta’

Aconteceu no início da noite deste 
domingo, na igreja de São João, 
em Lagoa Seca, a homenagem ao 
monsenhor Pedro Ferreira da Costa 
(primeiro à esquerda) por ocasião do 
aniversario de 56 anos de Ordenação 
Sacerdotal. O evento reuniu, além dos 
fi éis, muitos familiares, padres e os 
bispos  Dom Matias e Dom Jaime. O 
monsenhor Pedro, que é primo desta 
colunista, é o criador e o maestro do 
Madrigal da UFRN e do Coral Canto 
do Povo da Fundação José Augusto, 
da Camerata de Vozes, além de ser 
Mestre e Doutor em Estética Filosófi ca 
e Estética Musical, Mestre e Doutor 
em Metafísica pela Universidade 
Gregoriana de Roma; Mestre e Doutor 
em Polifonia Sacra pelo Instituto de 
Música Sacra de Roma; bacharel em 
Teologia pelo Seminário Provincial de 
Fortaleza (CE), com especialização em 
Exegese Bíblica pelo Instituto Bíblico 
de Jerusalém e pela Universidade 
Urbaniana de Roma

Raquel Louvain recebendo 
entre os convidados do 
badalado coquetel de 
comemoraçäo da sua Louvain 
Joias as amigas Ceiça 
Wanderley e Nina Salustino
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Cleo, conhecida por não ter pa-
pas na língua, participou de uma 
conversa picante com Matheus Ma-
zzafera durante o jogo Eu Nunca, 
divulgado no YouTube.

A atriz revelou que, se fosse para 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Você vai mostrar ainda mais liderança e 
iniciativa no trabalho. Porém, evite bater de 
frente com os chefes ou impor demais as suas 
opiniões. Pode pintar uma paixão por amigo(a).

Trabalhar em parceria será o caminho mais 
curto para cumprir suas metas e conquistar o 
que deseja. No amor, vai querer mais do que 
aventura e diversão.

O céu indica um dia de muito trabalho. Você terá 
força de vontade para encarar as tarefas. Cuide 
da saúde, que é seu maior patrimônio. Na união, 
esclareça dúvidas e fortaleça a confi ança.

O dia será de muito trabalho e você precisará 
de bastante disciplina para dar conta do recado. 
Mas evite assumir mais tarefas do que pode 
cumprir. A dois, não deixe nada mal resolvido.

Você vai dar muito valor às amizades e parcerias. 
Deve buscar aliados para colocar em prática 
os seus projetos para o futuro. No romance, vai 
querer leveza. Invista no jogo da sedução.

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer 
mais fácil e divertido. Busque aliados para 
colocar em prática seus projetos. Fase 
estimulante para as paqueras e a união.

Você fará o que estiver ao seu alcance para se 
destacar no trabalho. Pode tomar uma atitude 
decisiva para conquistar uma mudança ou 
promoção desejada. Romance sujeito a atritos.

Você vai querer mostrar todo seu potencial 
no trabalho, então, priorize as tarefas que já 
domina. Deve iniciar um negócio muito lucrativo. 
Na paquera, você será exigente.

Você vai sentir atração por tudo que possa trazer 
novos estímulos à sua vida. Pode ter novidades 
em um assunto de Justiça. Há sinal de romance 
com colega de estudos, trabalho ou religião.

Você poderá fazer ótimos acordos e negócios 
ao longo do dia. Mas leia com atenção tudo que 
for assinar para não ser passado(a) para trás. A 
dois, que tal sair um pouco da rotina?

Boas oportunidades de ganhar dinheiro. Pode 
até receber uma grana que considerava perdida. 
Evite fazer negócios com amigos, pois há risco 
de sair no prejuízo. Forte atração por amigo(a).

Há chance de ganhar uma grana inesperada 
ao longo do dia. Pode ser uma herança, 
indenização ou até gratifi cação. Seu charme 
pode deixar uma pessoa conhecida apaixonada.

Beto e Luzia se amam. Galdino vê quando Laureta esconde um pendrive com um vídeo de Karola e Remy juntos. 
Rosa afi rma a Ícaro que não deixará Valentim para viver com ele. Valentim questiona Rosa, que confessa que 
guarda um segredo sobre o passado do namorado. Laureta confronta Ícaro sobre Rosa.

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)

Alain é premiado por seu fi lme, e Cris comemora o sucesso do namorado. Margot sofre com o estado terminal de 
Vicente, que afi rma acreditar que o neto o visitará. Mariane se incomoda com o amor de Alain por Cris, e Daniela 
provoca a atriz. Margot avisa a Alain sobre o estado terminal de Vicente. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca diz para Vanda que a SamVita não pode abandonar Betina. Marocas se emociona com o discurso 
de Samuca para seus funcionários, mas discute com o ex-noivo sobre Betina. Vanda vai à delegacia como 
advogada de Betina e se surpreende ao ver Mariacarla como representante da executiva. 

O TEMPO NÃO PARA

Cleo diz que tentou “experimentar 
mulher”, porém não conseguiu

PICANTE
Instagram / Reprodução

Para atriz, tamanho não é documento

Atriz fez revelações sobre 
vida pessoal durante jogo 
“Eu Nunca”, com Matheus 
Mazzafera no YouTube

fi car com uma mulher, escolheria 
Jennifer Lopez, mas admitiu não ter 
interesse pelo mesmo sexo. “Eu ten-
tei experimentar mulher, mas não 
consegui passar da aproximação. Eu 
recebi um convite uma vez de uma 
mulher que eu fi quei: ‘Ninguém fala-
ria não para essa mulher’. Falei que 
não era muito a minha praia, mas 
vamos ver, sei lá”, disse.

Durante o bate-papo, ela tam-
bém afi rmou que tamanho não é do-
cumento. “Às vezes o cara não tem o 
pesadão, mas tem o suingue”. 

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

267548391
135926478
489731652
374615289
852379146
916284537
793152864
528467913
6418937256003196
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5 9 6 4
8 3 5

3 7 6 5 8 9

9 1 2 4 3 7
9 5 6

8 4 7 9

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ
COMARCA – MONTE ALEGRE/RN

Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato 
Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos)

PROCEDIMENTO N.º 004/2018
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Modalidade: Usucapião Extraordinário
Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos
SOLICITANTES: MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA, brasileira, do lar, nascida em 14 de julho de 
1954, portadora da cédula de identidade n.º 077989531  IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 400.249.707-
00 e seu esposo CÍCERO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, aposentado, nascido em 15 de junho de 
1951, portador da cédula de identidade n.º 26977610 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 262.325.537-
72, casados sob o regime da comunhão universal de bens,  residentes e domiciliados no Sítio Papagaio, 
n.º 236, Zona Rural, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000);

DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados

FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar 
incerto e desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do 
procedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO 
no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de 
Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte 
(CEP: 59.184-000). A não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.

IMÓVEL: Uma Propriedade Agrícola denominada Granja Maria Rainha, localizada na Rodovia Estadu-
al - RN 160, no Lugar Papagaio, Zona Rural, Município de Vera Cruz/RN, medindo 27,42 hectares (pe-
rímetro: 3.357,99m), limitando-se: ao Norte, com Francisco Fernando da Costa e Leidson Matias de 
Souza; ao Sul, com Aikler Mercia de Araujo Dantas Mendes de Oliveira; a Leste com a Estrada Velha 
Vera Cruz/Macaíba; e, ao Oeste, com a Rodovia Estadual – RN 160, possuindo a seguinte descrição 
perimetral: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9.335.324,870m e E 
231.833,287m; deste segue confrontando com Rodovia Estadual - RN 160, com azimute de 16°10’44” 
por uma distância de 220,00m até o vértice V2, de coordenadas N 9.335.536,157m e E 231.894,588m; 
deste segue confrontando com Francisco Fernando da Costa, com azimute de 124°23’37” por uma 
distância de 62,38m até o vértice V3, de coordenadas N 9.335.500,918m e E231.946,065m; deste 
segue confrontando com Francisco Fernando da Costa, com azimute de 119°36’20” por uma dis-
tância de 71,19m até o vértice V4, de coordenadas N 9.335.465,750m e E 232.007,958m; deste segue 
confrontando com Francisco Fernando da Costa, com azimute de 117°29’04” por uma distância de 
132,44m até o vértice V5, de coordenadas N 9.335.404,626m e E232.125,454m; deste segue confron-
tando com Francisco Fernando da Costa, com azimute de 117°25’33” por uma distância de 133,20m 
até o vértice V6, de coordenadas N 9.335.343,274m e E232.243,684m; deste segue confrontando 
com Francisco Fernando da Costa, com azimute de 118°02’36” por uma distância de 202,18m até 
o vértice V7, de coordenadas N 9.335.248,224m e E232.422,123m; deste segue confrontando com 
Leidson Matias De Souza, com azimute de 134°36’59” por uma distância de 139,17m até o vértice 
V8, de coordenadas N 9.335.150,479m e E232.521,186m; deste segue confrontando com Leidson 
Matias De Souza, com azimute de 124°04’37” por uma distância de 79,21m até o vértice V9, de 
coordenadas N 9.335.106,097m e E232.586,793m; deste segue confrontando com Leidson Matias 
De Souza, com azimute de 110°15’38” por uma distância de 130,37m até o vértice V10, de coor-
denadas N 9.335.060,952m e E232.709,096m; deste segue confrontando com Leidson Matias De 
Souza, com azimute de 110°58’21” por uma distância de 68,84m até o vértice V11, de coordena-
das N 9.335.036,313m e E232.773,375m; deste segue confrontando com Leidson Matias De Souza, 
com azimute de 122°42’55” por uma distância de 488,55m até o vértice V12, de coordenadas N 
9.334.772,267m e E233.184,426m; deste segue confrontando com Estrada Velha Vera Cruz/Macaíba, 
com azimute de 211°39’51” por uma distância de 187,00m até o vértice V13, de coordenadas N 
9.334.613,098m e E233.086,259m; deste segue confrontando com Aikler Mercia De Araujo Dantas 
Mendes De Oliveira , com azimute de 304°27’32” por uma distância de 459,99m até o vértice V14, 
de coordenadas N 9.334.873,365m e E232.706,984m; deste segue confrontando com Aikler Mercia 
De Araujo Dantas Mendes De Oliveira , com azimute 297°19’44” por uma distância de 983,46m até o 
vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no 
quadro de avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de Miranda 
Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi.

Santo Antônio/RN, em 24 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2018

 

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio/RN, torna público o Pregão Eletrônico N.º 034/2018, 
objetivando a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para futura contratação 
de Empresa especializada em perfuração, reaprofundamento e revestimento de poços 
artesianos para atendimento da demanda do Município de Santo Antônio – RN, de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTONIO-RN. E que o período de acolhimento das propostas terá início no dia 26/09/2018 a 
partir das 11:00 horas – termino: 11:00 horas do dia 05/10/2018. Abertura das propostas: às 11:00 horas 
do dia 05/10/2018, início da sessão de disputa de preços: às 11:30 horas do dia 05/10/2018. 
Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas na sala da Comissão, localizada na 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, Rua Padre Cerveira - 505 - Centro - Santo Antônio/RN, ou 
pelo telefone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br; de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 13:00 hs.

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro Oficial.

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio/RN, torna público o Pregão Eletrônico N.º 035/2018, 
objetivando a Contratação de empresa especializada  para aquisição futura e de forma 
parcelada de material de expediente para atender todas as Secretarias do Município de Santo 
Antônio/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO-RN. E que o período de acolhimento das propostas 
terá início no dia 26/09/2018 a partir das 09:00 horas – termino: 09:00 horas do dia 05/10/2018. 
Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 05/10/2018, início da sessão de disputa de preços: às 
09:30 horas do dia 05/10/2018.  esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas na sala 
da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, Rua Padre Cerveira - 505 - 
Centro - Santo Antônio/RN, ou pelo telefone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com 
ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br; de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 
às 13:00 hs.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro Oficial

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN

Santo Antônio/RN, em 24 de setembro de 2018.



16 ESPORTES TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 25.09.2018

Sorteio defi ne Rússia e EUA 
como rivais do Brasil na 3ª fase

MUNDIAL DE VÔLEI

Reprodução / FIVB

Após o encerramento da segun-
da fase do Mundial Masculino, a 
Federação Internacional de Voleibol 
(FIVB) sorteou nesta segunda-feira, 
24, os grupos da terceira etapa da 
competição. E defi niu que a seleção 
brasileira terá pela frente os Estados 
Unidos e a Rússia na briga por uma 
vaga nas semifi nais do torneio. 

Primeiro colocado do Grupo F 
na segunda fase, tendo somado até 
agora sete vitórias e uma derrota, o 
Brasil agora está no Grupo I, tendo 
pela frente norte-americanos, única 
equipe invicta após oito jogos reali-

zados e lideres da chave G, e russos, 
que avançaram como um dos segun-
dos melhores colocados, com seis 
triunfos e duas derrotas. 

O outro grupo da terceira fase do 
Mundial, o J, é formada por Itália, 

Polônia e Sérvia. A terceira fase do 
Mundial vai ser disputada em Turim, 
assim como as etapas seguintes. A es-
treia do Brasil no Grupo I está mar-
cada para as 12 horas (de Brasília) de 
quarta-feira, contra a Rússia. 

Brasil soma até agora sete vitórias e uma derrota no mundial de vôlei

Buscando conquistar 
o tetracampeonato 
mundial, Brasil enfrenta 
nesta terça-feira a forte 
seleção da Rússia

OBRA

Parnamirim inicia 
a recuperação do 
Ginásio de Pium

A Secretaria de Obras Públicas 
de Parnamirim iniciou a obra de 
manutenção e recuperação da 
estrutura do Ginásio de Esportes 
de Pium. O serviço deve durar três 
meses. De acordo com o secretário 
de Obras, Albérico Júnior, os 
serviços realizados contemplarão 
reparos na parte elétrica, hidráulica, 
recuperação da cobertura, nova 
pintura, além da recuperação de 
toda a área estrutural. O ginásio vai 
proporcionar a prática de diversas  
modalidades esportivas, como vôlei, 
basquete, futsal e ginástica. 

Prefeitura de Parnamirim / Divulgação

Serviço tem duração de três meses

Brasileiros são eliminados 
precocemente no Mundial

JUDÔ

Tamas Kovacs/MTI

O judô brasileiro somou mais 
um dia ruim no Mundial de Baku, 
no Azerbaijão. Os pesos médios 
Maria Portela (até 70 Kg) e Rafael 
Macedo (até 90 Kg) não avançaram 
nesta segunda-feira, 24, para a dis-
puta de medalhas. Portela parou 
nas oitavas de fi nal diante da atual 
vice-campeã mundial, Maria Pérez, 
de Porto Rico, e Macedo foi derrota-
do na primeira luta diante do grego 
Theodoro Tselidis. 

Maria Portela, líder do ranking 
mundial de sua categoria, venceu 
a polonesa Daria Pogorzelec na es-
treia, ao obter um ippon. Na segun-
da luta, encarou a porto-riquenha 
Maria Perez, com quem havia lutado 
três vezes, com duas vitórias. Desta 
vez, Pérez conseguiu projetar Porte-
la e obteve um ippon, o que determi-
nou a elimianção da brasileira.

Em sua estreia em um Mundial 
adulto, Macedo sofre um waza-ari e 
foi superado por Theodoro Tselidis, 
que luta pela Grécia, mas é natural 
da Geórgia. “Depois tentei buscar a 
luta, mas, defensivamente, ele con-
seguiu se proteger bem dos meus 
ataques”, disse Macedo.

O Mundial de Baku continua 

nesta terça-feira, e o Brasil será 
representado apenas por Mayra 
Aguiar, que tentará defender seu 
segundo título mundial, conquistado 
em Budapeste, no ano passado. 

Até o momento, o Brasil conquis-
tou uma medalha de bronze, com 
Érika Miranda (52kg), dois quintos 
lugares, com Jéssica Pereira (52kg) 
e Daniel Cargnin (66kg), além da 
sétima posição de Eric Takabatake 
(60kg). 

No último dia de disputas indivi-
duais, na quarta-feira, a seleção terá 
quatro chances de medalha, com os 
pesados Rafael Silva, o “Baby”, Da-
vid Moura, Maria Suelen Altheman 
e Beatriz Souza. 

Mayra Aguiar busca o bicampeonato

/arthurdutrarn

www.arthurdutra7700.com.br
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