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Justiça cobra segurança
na Ponte Newton Navarro

Três chapas disputam 
presidência da OAB/RN

Juiz de Natal determinou ao Estado e ao Município que providenciem estruturas para evitar que navios
se choquem contra a ponte. Ministério Público alegou risco de acidentes de média e grave proporções.

Eleição será realizada na Arena das Dunas e no 
interior em 28 de novembro. Resultado sai no dia.
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Magna Letícia, atual presidente Paulo Coutinho e Aldo Medeiros concorrem ao cargo
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“Na saúde, Álvaro 
Dias precisa dizer 
a que veio”, afirma 
Geraldo Ferreira
Presidente do Sindicato dos 
Médicos cobra do novo prefeito de 
Natal - no cargo há quase 7 meses 
- ações “revolucionárias” na área 
da saúde pública.

EDUCAÇÃO 16

Questões de ciências 
humanas do Enem 
exigem capacidade de 
reflexão do estudante
Professores avaliam que a prova 
tem caráter crítico-reflexivo, exigindo 
contéudos extracurriculares, o que 
requere do candidato noções de 
filosofia e sociologia.

App do Enem 2018: dicas aos alunos
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Carta na manga

Impossibilitado de concorrer à Prefeitura do Natal em 2020, o 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves pode tirar um coelho da cartola 
para a eleição de daqui a dois anos: a mulher, Andréa Ramalho. 

Atual secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres 
na gestão do prefeito Álvaro Dias, a ex-primeira-dama de Natal 
atuou intensamente na campanha do marido para o Governo do 
Estado. Gravou vídeos, subiu em palanque, coordenou militância, 
discursou... fez de tudo um pouco. A participação dela saltou aos 
olhos e evidenciou uma estratégia futura, para o caso de derrota do 
marido – o que se concretizou. Nos bastidores, não está descartada 
sua participação como candidata nas próximas eleições municipais. 
Em Natal, Andréa Ramalho esbarraria em um impedimento legal 
para concorrer à Prefeitura. Mulher de um prefeito que foi reeleito 
para o cargo em 2016, ela não poderia concorrer na eleição seguinte, 
a não ser para vereadora. E aí é que tem despontado a possibilidade 
de sua candidatura no município vizinho de Parnamirim, onde 
Agnelo Alves (pai de Carlos Eduardo) governou duas vezes com altos 
índices de popularidade. Foi lá onde Carlos Eduardo teve sua maior 
votação proporcional do Estado para o Governo (61% dos votos 
válidos). Como prêmio, a cidade pode ser o refúgio do ex-prefeito (e 
sua mulher) em 2020. A ver.

>> Agradecimento. A senadora 
Fátima Bezerra (PT) fez nesta 
quarta-feira seu primeiro 
pronunciamento no Senado após ser 
eleita governadora do Rio Grande do 
Norte. Ela agradeceu aos mais de 1 
milhão de votos recebidos no segundo 
turno e prometeu corresponder com 
“trabalho, dedicação, seriedade, ética, 
transparência e espírito público”. 
“Serei a primeira governadora 
de origem popular do RN, 
interrompendo um ciclo de governos 
de oligarquias”, destacou.

>> Cabras da peste. Fátima 
afirmou também que, enquanto 
governadora, vai se unir aos demais 
governadores do Nordeste pela 
manutenção de liberdades e direitos 
garantidos na Constituição. “Estarei 
ao lado dos demais governadores 
para cobrar que o presidente eleito 
[Jair Bolsonaro] seja escravo da 
Constituição e que trate os estados 
nordestinos com respeito e postura 
republicana”, assinalou.

>> Pires na mão. Ainda em 
Brasília, a governadora eleita se 
reuniu com representantes do Banco 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Novo ministério 
poderia resultar 

em danos para as 
duas agendas”

Edson Duarte, ministro do Meio 
Ambiente, sobre possibilidade 

de fusão de sua pasta com 
a de Agricultura no governo 

Bolsonaro

>> Ô, glória. O vereador 
Bispo Francisco de Assis 
(PRB) se animou durante a 
sessão ordinária desta quarta-
feira na Câmara Municipal 
de Natal ao saber que ia 
para casa mais cedo. Após a 
chamada detectar que não 
havia quórum suficiente para 
dar continuidade à sessão, o 
presidente da mesa, Dinarte 
Torres (PMB), encerrou os 
trabalhos. “Ô, glória”, reagiu o 
bispo vereador.

Mundial, que financia projetos 
no Rio Grande do Norte por meio 
do programa “Governo Cidadão”. 
Cerca de R$ 1,3 bilhão são previstos 
para investimentos nas áreas de 
segurança, saúde, educação, gestão 
do Estado, inclusão social, turismo 
e cultura. Fátima Bezerra pediu a 
extensão do prazo de validade do 
programa e mais recursos.

>> Visão 1. Candidato a deputado 
federal pelo PPS nas eleições deste 
ano representando a categoria 
médica, Geraldo Ferreira obteve 
6.797 votos no Rio Grande do 
Norte, sendo quase a metade disso 
em Natal. Por causa da votação 
na capital, o médico já avalia uma 
candidatura nas eleições municipais, 
quando se escolherão novos prefeito e 
vereadores.

>> Visão 2. “Esses votos não podem 
ser descartados. Eles representam 
uma base política importante para 
as próximas eleições, de 2020. 
Certamente, eles vão fazer parte 
de um capital de votos para uma 
eleição. A categoria médica deverá 
ter candidaturas”, finalizou.

José Aldenir / Agora RN

Gilberto Soares / M
M

A

DEPUTADO

Getúlio Rêgo pede 
a Fátima gestão 
apartidária no RN

O deputado estadual reeleito 
Getúlio Rêgo (DEM) disse nesta 
quarta-feira, 31, que a governadora 
eleita, Fátima Bezerra (PT), deve 
fazer gestão enérgica e apartidária 
em benefício da população.

“A imposição popular me coloca 
por mais quatro anos em oposição 
ao governo, mas não ao Rio 
Grande do Norte. O Estado precisa 
de alguém que tenha coragem e 
determinação para ajustar a gestão, 
reequilibrar as finanças e devolver 
os serviços públicos de qualidade 
ao povo. Que não faça do mandato 
um instrumento de demagogia”, 
disse Getúlio.

Na oportunidade, o deputado 
enalteceu a eleição de Jair 
Bolsonaro para a Presidência da 
República e cobrou isenção por 
parte do governo estadual eleito na 
relação com o governo federal. “Que 
se busque o diálogo”, concluiu.

João Gilberto / ALRN

“Oposição ao governo, não ao RN”

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mineiro vai relatar lei 
orçamentária de 2019
A Comissão de Finanças da 
Assembleia Legislativa distribuiu para 
o deputado Fernando Mineiro (PT) 
a relatoria da lei orçamentária de 
2019. A matéria foi encaminhada pela 
gestão de Robinson Faria (PSD), mas 
o orçamento será executado por sua 
sucessora, Fátima Bezerra (PT), que, 
por meio de Mineiro, poderá sugerir 
mudanças no texto.

Eduardo Maia / ALRN
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Três chapas disputam eleição 
para a presidência da OAB/RN

DIREITO

José Aldenir / Agora RN

Pleito será no dia 28 deste mês, na Arena das Dunas, entre às 8h e às 18h 
e pelo Estado haverá eleições para os municípios que têm subseccionais

O presidente da Comissão Elei-
toral da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional do Rio Grande do 
Norte (OAB-RN), advogado Alexan-
dre Nunes Nascimento, informou 
nesta quarta-feira, 31, que três cha-
pas participarão da eleição que vai 
eleger a próxima diretoria da ordem, 
para o próximo triênio, que vai de 
2019 até 2021.

A eleição será realizada na Are-
na das Dunas no dia 28 deste mês. 
Segundo Alexandre Nascimento, 
os portões ficarão abertos das 8h às 
18h, mas a eleição será das 9h às 
17h, e o resultado será anunciado no 
mesmo dia. De acordo com informa-
ções da OAB-RN, aproximadamente 
6,8 mil advogados estão aptos a vo-
tar. Quem se filiou à OAB-RN este 
ano também poderá votar, mas só 
pode fazer parte de alguma “chapa” 
depois que tiver com cinco anos de 
filiação e não tiver sofrido nenhum 
processo administrativo.

De acordo com Alexandre Nasci-
mento, o pleito no dia 28 deste mês 
será apenas no Estado do Rio Gran-

de do Norte porque cada seccional 
tem autonomia para escolher as da-
tas das eleições. No entanto, haverá 
ainda eleições nas subseccionais dos 
municípios de Assu, Currais Novos, 
Goianinha, Macau, Mossoró e Pau 
dos Ferros.

Segundo o advogado Alexandre 
Nascimento, três chapas disputam 

as eleições. A número 10 é intitulada 
“Avança OAB”, sendo liderada pelo 
atual presidente, o advogado Paulo 
de Souza Coutinho Filho. A chapa de 
número 20 – “Juntos por uma nova 
OAB” - é encabeçada por Magna 
Letícia de Azevedo Lopes. E a chapa 
número 30 – “Atitude OAB” – é lide-
rada por Aldo Medeiros de Lima. l 

Magna Letícia, atual presidente Paulo Coutinho e Aldo Medeiros concorrem

PARNAMIRIM

Prefeitura cria prêmio para selecionar 
projetos de inovação na gestão pública

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura de Parnamirim lan-
çou nesta quarta-feira, 31, por meio 
de decreto publicado no Diário Ofi-
cial do Município, o Prêmio Inovar 
Parnamirim, destinado a reconhecer 
e premiar, anualmente, iniciativas 
criativas e eficientes que incentivem 
e estimulem práticas inovadoras pa-
ra a melhoria dos serviços públicos 
no âmbito da administração muni-
cipal. Os interessados poderão se 
inscrever de 1º a 30 de novembro de 
2018, pelo site da prefeitura.

O anúncio da premiação é feito 
na fase especial das pré-comemora-
ções pelos 60 anos de emancipação 
política do município, que serão cele-
brados no próximo 17 de dezembro. 
De acordo com o prefeito Rosano 
Taveira (PRB), a ideia é reconhecer 
e valorizar os agentes que atuam de 
forma proativa para a melhoria da 

gestão pública e da qualidade dos 
serviços prestados.

Poderão concorrer ao Prêmio 
Inovar Parnamirim funcionários efe-
tivos, comissionados e prestadores de 
serviço da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim que apresentarem os re-
quisitos exigidos em edital. O resulta-
do será publicado no Portal da Prefei-

tura de Parnamirim, em até 60 dias 
após o encerramento das inscrições.

Os projetos poderão ser apre-
sentados de forma individual ou 
coletiva, ou seja, por um único au-
tor ou por uma equipe, composta 
de no máximo três integrantes. As 
premiações para os três primeiros 
lugares nas duas áreas temáticas e 
modalidades definidas serão de R$ 3 
mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, em ordem 
crescente de classificação.

O concurso foi organizado em du-
as áreas temáticas. Na primeira delas, 
os participantes poderão apresentar 
projetos para os segmentos de gestão 
de recursos e transparência; partici-
pação social; sustentabilidade; gover-
nança social; e mobilidade urbana. E, 
na outra, para gestão de pessoas e de 
processos; gestão orçamentária e fi-
nanceira; e gestão da comunicação. l

Premiação chega até a R$ 3 mil

DESEMBARGADOR

João Rebouças é eleito 
presidente do Tribunal 
de Justiça do RN

O Pleno do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte elegeu os 
novos dirigentes do poder Judiciário 
para o biênio 2019-2020. O novo 
presidente será o desembargador 
João Rebouças. Ele substitui o 
desembargador Expedito Ferreira.

“Tudo farei para continuar essa 
harmonia. Obrigado pela confiança. 
Tudo farei para manter a parceria e 
continuidade. Que tenhamos como 
norte a prestação jurisdicional”, 
agradeceu o desembargador João 
Rebouças, após a eleição.

O desembargador Virgílio 
Macedo será o novo vice-
presidente, e o desembargador 
Amaury Moura, o novo corregedor 
geral de Justiça. A Escola da 
Magistratura será dirigida pelo 
desembargador Saraiva Sobrinho, 
e a Revista da Magistratura ficará a 
cargo de Ibanez Monteiro.

Também foram eleitos os 
novos membros do Conselho da 
Magistratura: os desembargadores 
Amilcar Maia e Dilermando Mota 
serão os membros titulares, e os 
desembargadores Claudio Santos e 
Zeneide Bezerra, suplentes.

“Todos os juízes potiguares 
estão satisfeitos com essa eleição, 
com o respeito à democracia, sem 
desgastes internos na escolha de 
dirigentes. Saibam que os novos 
dirigentes terão o apoio e a atenção 
da Amarn”, declarou o presidente da 
Associação dos Magistrados, Herval 
Sampaio.

O novo Ouvidor geral do TJRN 
durante o biênio 2019-2020 será o 
desembargador Vivaldo Pinheiro. l

NOVOS DIRIGENTES DO TJRN:

Presidente: João Rebouças
Vice: Virgílio Macêdo
Corregedor: Amaury Moura
Ouvidor: Vivaldo Pinheiro
Diretor da Esmarn: Saraiva 
Sobrinho
Revista de Jurisprudência: Ibanez 
Monteiro
Conselho da Magistratura: Amílcar 
Maia e Dilermando Mota

TJRN / Divulgação

Novo presidente para 2019-20
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Secretária indicada por Walter é 
exonerada da Prefeitura do Natal

MUDANÇAS

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Marília Dias, agora ex-adjunta do Turismo, é ex-prefeita de Macaíba e apoiou 
a candidatura de Carlos Eduardo a governador na cidade da Grande Natal

O Diário Oficial do Município de 
Natal desta quarta-feira, 31, trouxe a 
exoneração de mais um nome ligado 
ao ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(PDT), derrotado nas urnas no últi-
mo domingo, 28, para o Governo do 
Estado. Desta vez, perdeu a função a 
então secretária adjunta do Turismo, 
Marília Dias, indicada para o cargo 
pelo deputado federal reeleito Walter 
Alves (MDB), primo de Carlos. Para 
seu lugar, já foi nomeado Francisco 
Soares Júnior, que ocupou a titula-
ridade da pasta nos primeiros meses 
da gestão Micarla de Sousa.

Marília Dias é ex-prefeita de 
Macaíba e apoiou a candidatura de 
Carlos Eduardo a governador na 
cidade. Antes dela, o prefeito Álvaro 
Dias exonerou a titular da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social, Ilzamar Pereira, ligada dire-
tamente ao ex-prefeito e a ex-primei-
ra dama, Andréa Ramalho.

O clima de insatisfação entre Ál-
varo Dias e Carlos Eduardo cresceu 
durante a recente campanha eleito-
ral. O prefeito de Natal tentou eleger 
o filho, Adjuto Dias (MDB), para a 

Assembleia Legislativa. Mas, nos 
bastidores, a esposa do ex-prefeito 
atuou para fortalecer a candidatura 
da vereadora Nina Sousa (PDT) pa-
ra deputada.

As informações dão conta de que 
Andréa Ramalho, como porta-voz do 
marido (Carlos Eduardo), teria mo-
bilizado cargos comissionados das 
secretarias da Mulher, da Saúde e 
da Assistência Social para votar e 

pedir votos para Nina Souza, mesmo 
com o filho do prefeito sendo candi-
dato ao mesmo cargo.

Adjuto Dias teve 28.697 votos no 
Rio Grande do Norte, dos quais ape-
nas 7.939 foram em Natal. A votação 
foi praticamente idêntica à de Nina 
Souza, que conseguiu 7.379 votos na 
capital – ela recebeu pouco mais de 
21 mil em todo o Estado. Nenhum 
dos dois venceu o pleito. l

Deputado federal Walter Alves (MDB)Prefeito de Natal, Álvaro Dias (MDB)

SAÚDE DE NATAL

“Álvaro precisa dizer a que veio”, diz 
presidente do Sindicato dos Médicos

José Aldenir / Agora RN

O presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed), Geraldo Ferreira, afirmou 
que o prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(MDB), precisa adotar alguns “cho-
ques de gestão” na área da saúde 
pública para “dizer a que veio”. O 
prefeito está no cargo desde abril, 
quando substituiu Carlos Eduardo 
Alves (PDT), que renunciou.

Na avaliação de Geraldo Ferrei-
ra, na condição de médico, Álvaro 
Dias tem de implementar ações 
modernas na área da saúde para 
chegar a 2020 com viabilidade políti-
ca para disputar a reeleição. “Como 
ele é o prefeito, é natural que queira 
uma candidatura à reeleição, mas 
ele precisa ter alguns choques de 
gestão. Na saúde, ele precisa dizer a 
que veio. Se for para seguir as mes-

mas receitas, ele terá dificuldades 
para se consolidar”, argumentou, em 
entrevista ao Potiguar Notícias nes-
ta terça-feira, 30.

O presidente do Sinmed assina-
lou que o resultado das eleições de 
2018 exige dos políticos que detêm 

mandato um aprimoramento das 
ações. “O desejo de renovação que foi 
colocado nas urnas mostra que é ne-
cessário que quem está no poder se 
reinvente, senão vai ser varrido pela 
avalanche do desejo de mudança que 
certamente vai continuar em 2020”, 
acrescentou.

Médico anestesista, Geraldo Fer-
reira propôs, entre outras sugestões, 
que a Prefeitura do Natal estreite os 
laços com o setor privado, para redu-
zir a fila de pacientes que aguardam 
por cirurgias ou demais procedimen-
tos de alta complexidade.

“Temos uma fila enorme para ci-
rurgias. Não temos uma rede muni-
cipal capaz de atender. Álvaro Dias 
precisa adotar um modelo revolucio-
nário na saúde”, indica o presidente 
do Sindicato dos Médicos. l

Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed

SEGUNDOS
EM QUINZE

Bolsonaro confirma 
Marcos Pontes ministro
O presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL) confirmou o nome do tenente-
coronel Marcos Pontes, do mesmo 
partido, para o Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Nesta eleição, ele 
concorreu como segundo suplente 
do senador eleito Major Olímpio 
(PSL-SP). Marcos Pontes nasceu 
em Bauru (SP) e formou-se em 
engenharia no Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica (ITA). Ele ganhou 
notoriedade em 2006, quando se 
tornou o primeiro e único astronauta 
brasileiro a viajar para o espaço. 

Bruno Castilho / Estadão

ALFINETADA

“Que Deus tenha 
piedade do nosso 
Estado”, diz Andréa

Derrotado nas urnas no último 
domingo, o ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves (PDT) se 
reuniu com lideranças da capital 
potiguar na última terça-feira, 30. O 
encontro, realizado na sede do PDT, 
foi organizado pela sua esposa, a 
ex-primeira dama e atual secretária 
municipal de Políticas Públicas para 
as Mulhereres, Andréa Ramalho. 
No evento, ambos agradeceram 
ao empenho da militância, que deu 
cerca de 60% dos votos de Natal ao 
pedetista.

Pelas redes sociais, ao se 
referir a vitoriosa do pleito, a 
senadora Fátima Bezerra (PT), 
Andréa Ramalho disse esperar 
que “Deus tenha piedade de nosso 
Estado”, completando em seguida: 
“e ilumine a mente da governadora 
eleita para que corresponda à 
responsabilidade que lhe foi 
confiada”. l

José Aldenir / Agora RN

Ela é mulher de Carlos Eduardo



O ano de 2019 é ainda uma in-
cógnita para o mercado imobiliário 
de Natal e região metropolitana, na 
opinião do diretor de Mercado do 
Sindicato da Construção (Sindus-
con-RN), Francisco Ramos.

Em entrevista à rádio 94 FM, 
Ramos afirmou que o atual estoque 
de unidades habitacionais em Natal 
e região metropolitana é apenas 25% 
do que era há quatro anos.

Os valores do metro quadrado 
construídos, que normalmente eram 
superiores aos praticados na vizinha 
João Pessoa, hoje são em média 10% 
menores em relação à capital parai-
bana, afirmou.

A culpa por essa situação, segun-
do ele, pode ser atribuída a um ex-
cesso de oferta de unidades nos anos 

que antecederam à crise de 2014, 
quando grandes construtoras nacio-
nais instaladas a partir de 2010 se 
retiraram em bloco da praça.

“Elas vieram, apostaram alto e 
foram embora quando a economia 
começou a declinar”, resumiu.

Mas o empresário, que é diretor 
da Constel, uma das últimas cons-
trutoras a receber os maiores finan-

ciamentos da Caixa Econômica para 
empreender lançamentos antes da 
crise, ainda está otimista.

“Os bancos voltaram a financiar, 
inclusive pessoas jurídicas; as taxas 
de juros vêm caindo, a inflação con-
tinua no centro da meta e estamos 
com o novo governo mais perto do 
que longe de retomar os bons tem-
pos”, afirmou Francisco Ramos. l

Afetado pela crise 
econômica desde 
2014, setor vai gerar 
muitos empregos 
quando voltar a crescer 
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INFORMATIVO 
SEMANAL

Situação de atraso dos 
servidores pode se 
agravar

O Presidente do Sindicato dos 
Médico do Rio Grande do Norte 
(Sinmed RN), Geraldo Ferreira, 
reuniu-se na última terça-feira (30) 
com representantes do SINPOL, 
Corpo de Bombeiros e Auditores 
Fiscais, para discutirem a situação 
das categorias com relação ao 
atraso do 13º salário de 2017. A 
reunião teve a intenção de 
viabilizar uma forma de 
negociação ou ação junto a equipe 

de transição do governo Robinson 
Faria para o governo Fatima 
Bezerra, afim de concluírem a 
situação do pagamento residual do 
13º, tendo em vista que, a partir 
das análises, as perspectivas que se 
tem é que o funcionalismo possa 
entrar em janeiro de 2019 sem 
receber a parcela do décimo em 
atraso, sem o 13º de 2018 e sem o 
pagamento do salário do mês de 
dezembro. Entre as alternativas 
apresentadas na reunião estão a 
antecipação dos royalties que 
poderiam dar andamento na parte 
burocrática nos primeiros 
momentos do novo mandato, para 

que esse resíduo não continue 
prejudicando quase 15% dos 
trabalhadores que estão em atraso. 
A devolução das sobras dos 
recursos do judiciário e/ou 
legislativo ao executivo, também é 
uma possibilidade para melhorar a 
situação de caixa do governo. Ao 
mesmo tempo em que se tenta uma 
comunicação com a equipe de 
transição, esses sindicatos, junto 
ao Fórum dos Servidores, estão 
articulando uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, para discutirem 
a situação e fundamentar essas 
propostas de resolução, ou novas 
que possam surgir. Com relação ao 
município, a inquietação do 
Sinmed RN é com relação ao 
Plano de Cargos Carreiras e 
Vencimentos (PCCV) que, de 
acordo com o atual prefeito, 
Álvaro Dias, será implementado 
no mês de novembro, porém ainda 
não se sabe se a implementação do 
plano será parcial ou total. o 
Sinmed RN abrirá uma discussão 
sobre os próximos passos que a 
categoria deverá seguir, inclusive a 
possibilidade de suspensão de 
atendimentos, paralisações ou 
greves. 

Assembleia com 
médicos do Estado 
acontece no dia 13 
de novembro. eficiência

resultados

www.sinmedrn.org.br

Setor imobiliário espera a volta 
dos bons tempos em todo Estado

EXPECTATIVA

José Aldenir / Agora RN

Setor é gerador de empregos sem qualificação e contribui com a economia

SEGUNDOS
EM QUINZE

País perde 327 mil vagas 
com carteira durante ano 
Isso significa que o total de postos 
de trabalho formais no setor privado 
encolheu 1% no trimestre encerrado 
em setembro de 2018 ante o 
mesmo trimestre de 2017, segundo 
os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Já 
o emprego sem carteira no setor 
privado teve aumento de 5,5%.

José Aldenir / Agora RN
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Argentina é má parceira,
daí a opção pelo Chile

Apesar do comércio significativo entre os dois países, a 
Argentina não tem sequer o direito de “estranhar” a 
estratégia do governo Jair Bolsonaro de priorizar as relações 

comerciais com o Chile, país de economia mais “arrumada” do 
continente. Má parceira, a Argentina raramente passa ano sem 
golpear o Brasil. Fecha a fronteira, como em 2006 e 2007, ou 
embarga produtos brasileiros, como em 2009. O casal Kirchner 
percebeu que golpear o Brasil não provocaria firme resposta dos 
governantes “amigos” Lula e Dilma. E se aproveitaram disso.

1 >> Acordos rasgados
Em 2011, calçados e têxteis do 
Brasil, entre outros, foram barrados 
na Argentina, apesar do Mercosul e 
dos acordos comerciais bilaterais. 

2 >> Condescendência
Produtos brasileiros de “linha branca” 
(geladeiras etc) foram proibidos 
na Argentina em 2012, com a 
condescendência do governo Dilma.

3 >> Prioridade é do Chile
Fiel ao próprio aviso de declarações 
sinceras, Paulo Guedes (Fazenda) 
confirmou que o Mercosul não será 
uma prioridade. O Chile, sim.

4 >> Amigos para sempre
Em homenagem ao gesto deSebastián 
Piñera, o primeiro a saudar sua 
vitória, Bolsonaro escolheu o Chile 
para sua primeira visita. 

>> Qual o problema?
Menezes Pimentel era interventor no 
Ceará, na era Getúlio Vargas, quando 
soube que um prefeito do interior 
pagaria sua própria campanha com 
dinheiro público. Mandou chamar o 
homem:
- Disseram-me que o senhor, vejam só, 
estaria usando verba da prefeitura na 
campanha política! O que o sr. tem a dizer?
O prefeito coçou a orelha e ponderou:
- Mas, doutor Pimentel, é que eu já estava gastando até do meu...

   PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Bandido de fuzil 

na mão não é 
gente que presta”

Governador eleito Witzel (RJ) 
reitera autorização a policiais 

para abater criminosos

>> Governo do DF 
antecipa o fim para 
driblar LRF
Encerra-se na prática 
nesta quarta (31) o governo 
Rodrigo Rollemberg 
(PSB) no DF. Seu decreto 
nº 34.900, no Diário 
Oficial, proíbe todos os 
pagamentos, salvo exceções, 
inclusive de obrigações 
assumidas em 2018. 
Especialistas explicam 
que é clara a tentativa de 
fugir aos rigores da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF): foi grande a gastança 
nos últimos meses. Pior é o 
risco de perda de orçamento 
em 2019.

>> Melhor separar
Virtual ministro, o astronauta 
Marcos Pontes prefere limitar a 
futura pasta às áreas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, sua 
denominação anterior. Ele acha 
que a área de Comunicações, 
acrescentada ao ministério no 
governo Temer, “ficaria melhor” 
na área de infraestrutura.

>> Pimenta em olhos alheios
Há algo de muito estranho em 
universidades após a vitória 
de Jair Bolsonaro na disputa 
presidencial: é tolerada a 
intolerância de manifestantes à 
suposta intolerância de eleitores 
do futuro presidente.

>> Sequestro de WhatsApp
O advogado Cassio Faeddo teve a 
conta do WhatsApp sequestrada 
por bandidos para aplicar golpes 
nos amigos. Foi resolvido após 
bloqueio junto ao WhatsApp 
e a operadora, que ressarcirá 
prejuízos.

>> Torcida é grande
Vaga de ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) daqui a 
dois anos tudo bem, é merecido, 
mas o Ministério da Justiça seria 
injusto para Sérgio Moro neste 
momento. Faria apenas a alegria 
dos corruptos da Lava Jato, tanto 
presos, como Lula, quanto para os 
que estão na fila.

>> A vida como ela é
Governador eleito do Rio, Wilson 
Witzel deu choque de realidade 
em jornalistas que cobraram 
explicações para abater bandido 
armado até os dentes. “Ele usa o 
fuzil para acertar quem estiver à 
frente”, lembrou.

>> Ambição pessoal
Eleito no DF, Ibaneis Rocha 
segredou a amigos o que leva 
alguém bem sucedido, como ele, 
meter-se em política e na difícil 
tarefa de governar o DF. Sua 
única ambição, contou, é que os 
filhos sintam orgulho dele.

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO NEGREIROS

Hora de guardar as bandeiras. Não 
tem verde, amarelo ou vermelho. Agora 
Bolsonaro tem que assumir a Presidên-
cia e fazer as reformas que tanto so-
nhamos. A maioria é soberana. O voto 
a Bolsonaro foi contra a corrupção, a 
roubalheira, o populismo e o coitadismo. 

O eleitor escolheu pelo combate mais 
efetivo ao crime, um Estado mais duro. 

O governador eleito do Rio de Janei-
ro planeja abater com atiradores quem 
esteja portando metralhadoras. Isso é 
só um exemplo do ânimo da população 
contra o crime que sufoca e amedronta. 
Entre a política do tudo pode, do garan-
tismo, até o outro extremo da tolerância 
zero contra o crime organizado, deve ha-
ver alguns excessos, mas tenho convic-

Acabou o
processo eleitoral 

ção de que todos os brasileiros querem 
tratamento duro contra bandidos.

O PT instalou a corrupção como 
política de Estado sem pudor ou ver-
gonha, e isso desagradou a maioria da 
população brasileira. O eleitor disse não 
ao partido de Lula. 

Bolsonaro carrega a esperança de 
um Brasil seguro. Espero que não falhe 
na sua missão. A democracia foi oxige-
nada com a alternância de poder. Agora 
é seguir, lutar e colocar em prática o que 
encantou o eleitor.

Não diferente, Fátima Bezerra tem 
missão dificílima no Rio Grande do 
Norte, tem que ajeitar as finanças do 
Estado e ainda governar para os servi-
dores, sua principal base eleitoral. Terá 
que operar o milagre de proporcionar 
felicidade aos servidores e, ao mesmo 

tempo, fazer cortes. Vamos aguardar a 
fórmula mágica petista. 

Fátima é a governadora de 1 milhão 
de votos. Talvez proporcionalmente 
deva enfrentar mais dificuldades que 
Bolsonaro, visto que seu discurso entra 
em choque com medidas duras que o 
Estado precisa. É um desafio.

Fatima e Jair Bolsonaro venceram 
legitimamente as eleições. Agora é es-
perar a posse. Que tenham sucesso!

José Aldenir / Agora RN
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FESTA DA 
BRICOLAGEM

Os melhores
preços do ano.
Venha aproveitar.

Até 20/11

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M
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www.leroymerlin.com.br

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

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para 
verificar demais condições. Ofertas válidas de 02/11 até 20/11/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.
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R$ 49,90 
 cada  

FECHADURA
Linha Quadra,  
para porta interna, 
cromado. Arouca. 
Para porta de entrada     
R$ 54,90 cada
Máquina: 40mm.
CÓDIGO: 88117554-
88117540

R$ 389,90 
 cada  

FECHADURA DIGITAL 
DE SOBREPOR
Mod. FR101, armazena  
4 senhas diferentes, 
teclado touch screen. 
Intelbras.
Indicado para portas  
de 25mm a 50mm  
de espessura.
CÓDIGO: 89663861

R$ 154,90 
 cada  

VASO SANITÁRIO COM 
CAIXA ACOPLADA 3 E 6 LITROS
Mod. Eco Plus, na cor branca, saída vertical. Celite. 
Assento e demais acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89792171-89792185

Exclusividade  

 

EC
ONOMIZA

ÁGUA

R$ 99,90 
 cada  

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA
20 litros, na cor branca, no 
acabamento fosco, indicada para 
interiores, na cor branca. Luxens.
Rende até 277m2 por demão. 
CÓDIGO: 89362742

R$ 24,90 
 cada  

PENDENTE  
Mod. Basic, para 1 lâmpada, nas cores  
branca, vermelha ou preta. Luz Vita.

Utilize lâmpadas LED ou flúor compacta E27. 
Lâmpada não inclusa.
CÓDIGO: 89701815-89701794-89701801

R$ 14,90 
 m2  

REVESTIMENTO 
CLÁSSICO 30X60
Classe A, uso interno,  
borda arredondada. Pointer. 
Caixa com 2,37m2

CÓDIGO: 89370106

R$ 139,90 
 cada  

CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO
72cmx124cm, 500 litros,  
com tampa. Fortlev.
CÓDIGO: 89866623

R$ 299,90 
 cada  

SERRA MÁRMORE 1500W  
Mod. GDC151, 220V. Bosch. 
Acompanha maleta, kit de refrigeração e 1 disco.
CÓDIGO: 89493656

R$ 49,90 
 cada  

TELHA DE FIBRA VEGETAL
Mod. Stilo, 200cmx95cm,  
na cor vermelha. Onduline.
CÓDIGO: 89633096
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 1º de novembro de 2018 a 4 novembro de 
2018, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. 
Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento 
sem juros, nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem 
juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, 
taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita à análise de 
crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. 
Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

MELANCIA
GRANEL

0,79
KG

R$

ALFACE-CRESPA, AMERICANA OU LISAUNIDADE

0,99
UNID.

R$

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

MELANCIA

OFERTAS VÁLIDAS DE 1º/11/2018 A 4/11/2018OFERTAS DE DIAS04OFERTAS VÁLIDAS DE 1º/11/2018 A 4/11/2018OFERTAS DE DIAS04

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

DESCUBRA
QUE NO MAKRO
TODO MUNDO

PODE, SIM.

Abóbora / 
Jerimum 
Granel

Melão 
Japonês 
Granel

Melão 
Amarelo 
Granel

Mamão 
Formosa
Granel

Macaxeira
Granel

1,39
KG

R$ 1,79
KG

R$ 1,79
KG

R$

Manga 
Haden
Granel 1,79

KG

R$ 1,79
KG

R$ 1,79
KG

R$

Pizza Sadia
Diversos sabores, 
unidade c/ 440g 8,59

UNID.

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de 12,89

KG

R$

11,99
PCT.

R$

8,89
KG

R$Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

5,89
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Farinha de trigo 
especial Primor
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Maminha bovina
Peça, a partir de 20,29

KG

R$ 9,99
PCT.

R$Sassami 
congelado Seara 
Pacote c/ 1kg

4,55
GARRAFA

R$

Energético Safadão
Garrafa c/ 2L

Cerveja Stella Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

3,75
GARRAFA

R$

Cachaça 
Caranguejo 
Embalagem c/ 12 
unidades c/ 350ml

Bebida alcoólica 
Master Gold
Garrafa c/ 900ml

2,25
LATA

R$ 11,49
GARRAFA

R$

Batata pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$

Óleo composto 
Dolagar
Unidade c/ 500ml

Azeitona verde 
Vale Fértil
Unidade c/ 100g

3,89
UNID.

R$ 1,29
UNID.

R$

Chocolate Talento
Diversos sabores, 
unidade c/ 90g

Papel higiênico 
folha simples 
Floral Neutro
Embalgem c/ 16 
unidades c/ 4 rolos

4,69
UNID.

R$

Pneu Direction Touring
175/70 R14 88T

269,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Ração Folks 
Pacote c/ 25kg

92,90
PCT.

R$

29,90
EMB.

R$

1,19
UNID.

R$

Água sanitária 
Dragão 
Unidade c/ 1L

3,19
EMB.

R$Papel de 
alumínio Wyda
Embalagem c/ 
30cm x 7,5m

Biscoito Vitarella
Pacote c/ 400g

2,99
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

3,29
PCT.

R$

Café 3 fazendas
Pacote c/ 250g

Leite em pó Italac
Pacote c/ 200g

3,69
PCT.

R$
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3,29
PCT.

R$

Café 3 fazendas
Pacote c/ 250g

Leite em pó Italac
Pacote c/ 200g

3,69
PCT.

R$
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Cemitérios terão programação 
especial para o Dia de Finados

HOMENAGENS

José Aldenir / Agora RN

Campos-santos públicos de Natal terão várias atividades ecumênicas para 
atender ao público; cidade contabiliza atualmente mais de 58 mil túmulos

Os oito cemitérios públicos de 
Natal deverão receber um bom pú-
blico nesta sexta-feira, 2, em razão 
das celebrações do Dia de Finados. 
As unidades ficarão abertas para os 
visitantes das 6h até as 20h, segun-
do informações Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur).

Os campos-santos públicos de 
Natal contabilizam um total de 58 
mil túmulos. A maior unidade da 
capital é a de Nova Descoberta, na 
zona Sul, com mais de 14 mil tú-
mulos. A unidade do Alecrim, uma 
das mais antigas da cidade, deverá 
receber muitos visitantes, que irão 
prestar homenagens aos entes que-
ridos ou mesmo visitar sepulcros de 
figuras ilustres da história potiguar. 
A unidade tem 12 mil jazigos.

Em razão do grande fluxo de visi-
tantes, a Semsur realizou ações para 
melhoria das estruturas dos cemité-
rios públicos da cidade – Bom Pastor I 
e II, Nova Descoberta, Redinha, Pon-
ta Negra, Pajuçara, Igapó e Alecrim.

Também foi feita uma progra-
mação que contará cultos ecumêni-

cos durante todo dia. As celebrações 
terão horários alternados. O Muni-
cípio registrou 97 vendedores para 
atuar nas áreas próximas aos cemi-
térios.  Os vendedores terão um es-
paço com iluminação e bancas para 
dispor seus materiais.

No feriado do Dia dos Finados, 
os cemitérios ficarão abertos para vi-
sitação das 6h até as 20h e contarão 
com a presença da Guarda Munici-
pal para a garantia da segurança 
nos locais, além de agentes da STTU 
nas ruas adjacentes. l

Cemitério de Nova Descoberta é a maior unidade de Natal: 14 mil túmulos

SEGURANÇA

Justiça determina construção de 
defensas na Ponte Newton Navarro

José Aldenir / Agora RN

O juiz Bruno Montenegro Ribei-
ro Dantas, em processo da 5ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal, condenou 
o Estado do Rio Grande do Norte e 
o Município de Natal a realizarem 
uma série de melhorias na estrutu-
ra e na segurança da Ponte Newton 
Navarro.

A sentença foi dada em ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte. A  ale-
gação se relaciona à necessidade de 
instalação de dispositivos adequados 
de proteção na ponte contra a colisão 
de navios e outras embarcações. Para 
o MP, a situação de descaso e preca-
riedade pode ocasionar acidentes de 
média e grave proporções, com conse-
quências ambientais e patrimoniais 
para os envolvidos.

Em sua sentença, o magistrado 
condenou o Estado do RN a instalar, 

no prazo de três meses, os sistemas 
adequados de defensas da Ponte 
Newton Navarro, sob a orientação 
da Codern e da Capitania dos Portos, 

com recursos próprios ou através de 
convênio com o Governo Federal, sob 
pena de multa única de R$ 2 milhões 
a ser mantida em depósito judicial e 
restituída mediante comprovação do 
cumprimento da medida.

O juiz Bruno Montenegro tam-
bém condenou o Município de Natal 
a realizar, em 60 dias, a correção do 
pavimento asfáltico sobre a ponte, 
a manutenção dos sistemas de ilu-
minação e a limpeza do passeio pe-
destre, sob pena de multa única pelo 
descumprimento no valor de R$ 500 
mil, a ser mantida em depósito judi-
cial e restituída a mediante compro-
vação do cumprimento da medida. 
O ente municipal deverá, também, 
providenciar em seis meses, a ins-
talação de tela de proteção sob o vão 
central da ponte, sob pena de multa 
única no valor de R$ 1 milhão. l

Ponte Newton Navarro: desprotegida

FOLGA

Aeroporto Aluízio 
Alves espera 35 mil 
passageiros no feriado

O feriado de Finados deste 
ano deve movimentar cerca de 
35 mil passageiros no Aeroporto 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante. A Inframerica, empresa 
responsável pelo terminal, estima 
um pico de embarques nesta quinta-
feira, 1°, a partir das 13h. Apenas 
na véspera do feriado, devem 
passar pelo terminal aéreo cerca de 
7,2 mil passageiros. Para atender à 
demanda, haverá oferta de 8 voos 
extras. Durante o feriado, espera-se 
a movimentação de 125 pousos e 
120 decolagens. 

Os dias mais movimentados 
deste feriado devem ser o dia 1° e 
a segunda-feira, 5. O pico de fluxo 
no início do feriado prolongado 
será a partir das 13h. Já na volta 
do recesso, a previsão de hora pico 
será a partir das 14h de segunda-
feira. l

José Aldenir / Agora RN

Terminal espera 125 pousos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Veleiro-Escola abre para 
visitação pública em Natal
O Veleiro-Escola “Capitán Miranda”, 
da República Oriental do Uruguai, 
e o Navio Oceanográfico (NOc) 
“Antares”, da Marinha do Brasil, 
realizam visitação pública neste 
sábado, 3, das 14h às 17h, no 
Terminal Marítimo de Passageiros, 
no bairro da Ribeira, em Natal.

Marinha do Brasil  / Reprodução
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Adaptação do “Quebra-Nozes” 
da Disney estreia nesta quinta

EM CARTAZ

Além do filme infantil, 
cinemas potiguares 
também recebem longa 
sobre a vida de Freddie 
Mercury nesta quinta

Clássico dos contos de fadas, 
“O Quebra-Nozes” chega aos 
cinemas potiguares nesta quin-
ta-feira, 1°, adaptado pelo Walt 
Disney Studios. “O Quebra-Nozes 
e os Quatro Reinos” tem direção de 
Lasse Hallström e conta a história 
de Clara (Mackenzie Foy), uma jo-
vem esperta e independente, que 
perde a única chave mágica capaz 
de abrir um presente de valor in-

calculável dado por seu padrinho 
(Morgan Freeman). Safa na solu-
ção de problemas, ela decide então 
iniciar uma jornada de resgate 
que a leva pelo Reino dos Doces, 
o Reino das Neves, o Reino das 
Flores e o sinistro Quarto Reino. 
Completam o elenco, Keira Kni-
ghtley e Hellen Mirren.

Outro longa que estreia no 
circuito de cinemas do Rio Grande 

do Norte é “Bohemian Rhapsody”, 
filme que fala sobre a ascenção do 
cantor Freddie Mercury, nascido 
na Tanzânia. A trama acompanha 
o vocalista do Queen durante seus 
anos de sucesso, passando pelo 
momento em que ele descobriu ser 
portador do vírus da Aids, até sua 
morte. No elenco, Rami Malek, 
Lucy Boynton, Aaron McCusker. 
A direção é de Dexter Fletcher. l

Léo Santana revela se há 
chance de voltar com Improta

Maisa rebate seguidores após 
se revoltar com novo Iphone

SERÁ?

DINHEIRO
Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

Os rumores de uma possível 
reconciliação entre Leo Santana e 
Lorena Improta não são de hoje. O 
casal, que já passou por algumas idas 
e vindas, começou a apontar sinais de 
que talvez estivessem voltando mais 
uma vez, quando o cantor comentou 
em uma foto da ex. Pouco tempo de-
pois, ele ainda publicou uma declara-
ção para a dançarina, deixando os fãs 
ainda mais empolgados. 

Em entrevista ao TV Fama, o 
baiano falou um pouco melhor sobre 
o assunto e revelou se há chance 
de isso acontecer. “Não voltamos. A 

gente se fala sempre, eu nunca es-
condi isso, o quanto eu gosto, o quan-
to eu respeito. Mas, de fato, ainda 
não voltamos. Mas quem sabe em 
um futuro próximo”, disse.

Ao ser questionado se estão para 
voltar, ele ficou meio sem graça, mas 
não deixou de ser sincero: “Quem 
sabe? O futuro a Deus pertence. Co-
mo eu falei, nos falamos constante-
mente. Somos do mesmo escritório, 
então a gente se vê sempre. Fazemos 
eventos juntos; onde eu estou que 
ela participa também. O término da 
gente foi muito tranquilo”, disse. l

Maisa Silva mostrou na terça-
-feira, 30, que, apesar de ter apenas 
16 anos, ela, que trabalha desde cedo 
na emissora do Silvio Santos (SBT), 
sabe muito bem dar valor ao próprio 
dinheiro. A atriz ficou surpresa com 
o preço pelo qual a nova versão do 
Iphone será vendida no Brasil e fez 
questão de abrir uma discussão em 
seu Twitter sobre o assunto.

“Que? Vai vir com seguro vitalício 
o [iphone] de R$10 mil?”, começou 
ela, que logo foi respondida por uma 
fã: “Mas você pode comprar”. Revol-
tada, Maisa rebateu: “Mano, poder 
comprar não significa ter que achar 
R$ 10 mil pouca coisa. Se hoje eu te-
nho algum dinheiro, é porque eu tra-
balho desde cedo! Com esse dinheiro 
eu viajo suave!”, escreveu. l Ela achou absurdo valor do aparelho

“Quem sabe? O futuro a Deus pertence”, disse o músico baiano em entrevista
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“ Um fim de 
mar colore os 

horizontes”

(Manoel de Barros)

>> Orgulho potiguar. 
O professor e poeta Paulo 
de Tarso Correia de Melo 
é destaque na edição 
especial de uma antologia 
de poetas íbero-americanos 
publicada na Espanha em 
comemoração aos 800 anos 
de fundação da renomada 
Universidade de Salamanca. 
No volumoso livro, apenas 
dois poetas tiveram o 
privilégio de participar 
com três poemas, um deles 
é Paulo. A obra também 
festeja a Universidade de 
San Marcos de Lima.

Pra trás, depois pra frente Brasil

A estrutura de governo dese-
nhada pelo presidente da 
República eleito Jair Bolso-

naro (PSL) terá ao menos 15 mi-
nistérios e no máximo 17, segundo 
o que ventilou ontem na mídia após 
a reunião da equipe de transição re-
alizada durante toda a terça-feira. 
Atualmente, Michel Temer tem 29 
pastas.

Pelo esboço inicial já divulga-
do, Minas e Energia e Transportes 
serão pastas distintas, deixando 
para trás o plano de criação de um 
superministério que uniria as áre-
as ligadas a energia e transportes. 
A junção da Agricultura com Meio 
Ambiente gerou chororô em parte 
da esquerda e nos ambientalistas.

Quando vi o mimimi nas redes 
sociais, inclusive estimulado pela 
constante doidivanas Gleisi Hof-
fmann, uma senhora com graves 
sintomas de síndrome de Cindere-
la, lembrei do gaiato Agnelo Alves 
que dizia que nas leis do Brasil era 
muito mais grave matar uma arri-
baçã do que o fiscal do Ibama.

A cada informação passada pelo 
Onix Lorenzoni ou pelo Paulo Gue-
des, sobre alterações estruturais no 
governo desejadas pelo presidente 
eleito, explode um queixume na 
seara da derrota. Se as lideranças 
petistas distribuem coices de um 
lado, por outro o Boulos relincha no 
Twitter conclamando a revolução.

Pelo desenho discutido até ago-
ra pela equipe de Jair Bolsonaro, a 
pasta de Transportes, que abarca 
Portos e Aviação Civil, seria reno-

meada para Infraestrutura. Ainda 
está em discussão a possibilidade 
de que ela abrigue também a pasta 
das Comunicações, hoje vinculada à 
Ciência e Tecnologia.

Essa pasta vai para o quarto 
nome anunciado pelo presidente, ao 
estilo Donald Trump, usando seu 
perfil no Twitter: o astronauta Mar-
cos Pontes, primeiro brasileiro a 
navegar no espaço. Aliás, ele estava 
por aqui por Natal e estaria partin-
do na manhã de hoje. Nossa cidade 
é uma referência aeronáutica.

Fosse eu o presidente, colocaria 
Cultura como uma secretaria espe-
cial da pasta da Educação, como nos 
anos 1960/1970, e enfiava Turismo 
também na Indústria e Comércio. 
Fechava a TV Brasil que Lula criou 
para empanturrar de jornalistas 
militantes e desidratava ao máxi-
mo a EBC e a Agência Brasil.

No MEC, faria um moído gran-
de, a começar pela grade do ensino 
fundamental, inserindo ordem e 
disciplina no comportamento dos 
alunos dentro das escolas. Resgata-
va a autoridade docente do passado 
e dava uma regulada na área de 
Humanas das federais, extinguin-
do alguns cursos e enviando-os pra 
área privada.

Mas, de tudo, o mais impor-
tante seria alguns itens na refor-
ma política. Aprofundava a fase 
moribunda dos partidos que já não 
conseguiram passar a cláusula de 
barreira, como PCdoB, PSOL, PCB, 
PCO, PV e REDE, e lascava de vez 
o PT, PSDB e MDB extinguindo o 
fundo partidário e deixando que 
quem for de bom de arrecadar na 
rua que se erga ou se quebre. 

Se for pra acertar, basta Bol-
sonaro imitar os EUA. O que é 
bom para lá, sempre foi bom para 
a América Latina. A gente só está 
desacostumado com isso, por causa 
dos anos de Foro de São Paulo no 
continente. Uma sacudida de or-
dem com uma pitada de saudosis-
mo sessentista e tudo se endireita.

>> Coronel Ciro. Que 
aposentadoria que nada. Ciro 
Gomes desembarcou de Paris 
cheio de gás (não aquele de 
49 reais) e disposto a buscar 
protagonismo. Foi duro com o 
PT e disse o que Leonardo Boff 
era pra ter ouvido há muito 
tempo. Aliás, o rasputin católico 
Leonardo Bosta continua 
falando apenas Boff.

>> Ventos 2020. Como eu 
disse ontem, as conversas a 
quatro paredes e por mensagens 
privadas seguem acontecendo 
visando o jogo da eleição para 
prefeito. Um nome considerado 
forte e que pode atrair uma 
considerável quantidade de 
lideranças e partidos é o da 
vereadora Julia Arruda. 

>> Neuróticos Go. Diante 
do delírio de petralhas, 
pecedobestas e outras milacrias 
vendo o Brasil com quase 58 
milhões de fascistas ameaçando 
a democracia, as empresas que 
administram o jogo Pokemon 
Go bem que poderiam lançar 
o Fascista Go, levando os 
derrotados a saírem por aí 
caçando bolsominions.

>> Homero na mídia. Como 
já havia ocorrido no primeiro 
turno, o potiguar Homero Costa 
foi outra vez muito requisitado 
no segundo turno pela mídia 
nacional, para avaliar o 
fenômeno Bolsonaro. Dividiu 
espaço com figuras carimbadas 
como Antonio Lavareda, 
Roberto Romano e outras da 
USP, Unicamp, UnB...

>> Clássicos em casa. Um 
bom programa no feriadão é 
curtir os clássicos do serviço 
de streaming Oldflix, empresa 
genuinamente potiguar. Três 
dicas: Ao Cair da Noite (1958) 
com Brigitte Bardot; Quinteto 
(1979), com Paul Newman; e 
Boccaccio 70 (1962), com Sophia 
Loren, Anita Ekberg e Romy 
Schneider.

>> Academia 1936. A Academia 
Norte-riograndense de Letras 
realizará no dia 14 de novembro, 
20h, uma sessão especial para 
comemorar os seus 82 anos de 
fundação, quando concederá 
a algumas personalidades a 
medalha Palmas Acadêmicas 
Câmara Cascudo e a comenda 
Mérito Acadêmico Agnelo Alves.

Aproveitando esse lance de filmar 
professor, o Kataguiri poderia 

filmar a Gleisi na Câmara. 

(Cleyton Almeida)

Raí prega resistência com amor. 
O esquerdismo do irmão era 

menos fresco. 

(Fausto Marques Folgozi)

Tem gente tão desnorteada com 
as urnas que parou de contar os 

dias da morte da Marielle. 

(Suelen Maria Sauma)

PICARDIA NAS REDES
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Thais Fersoza está acostumada 
a mostrar sua rotina nas redes so-
ciais e algo costuma impressionar 
muito os fãs: o fato de ela estar sem-
pre arrumadíssima. A apresentado-
ra, esposa de Michel Teló e mãe de 

NOVELAS

HORÓSCOPO

A Lua traz sorte e criatividade. Mas tenha 
cuidado com rivalidades no trabalho. A paquera 
promete boas surpresas. Na união, curta o 
romantismo sem se ofender por bobagens.

Simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir 
tudo que quiser. Sucesso garantido no comércio 
e em negociações. Puxe papo na paquera. Uma 
amizade tem grande chance de virar paixão.

Sua intuição está acentuada, confie em seus 
instintos. Mudanças devem ocorrer, mas você 
saberá se adaptar. A dois, busque privacidade e 
use a criatividade para apimentar o sexo.

Seu signo está mais ambicioso e você terá 
ótimas ideias para lucrar. Alie sua criatividade 
à experiência para aumentar seus ganhos. Não 
deixe a insegurança afetar o romance.

Você vai querer ficar perto de pessoas que 
tenham ideias e projetos semelhantes aos 
seus. Faça uma fezinha, mas evite apostar alto. 
Aguarde paqueras e encontros bem animados.

Sua popularidade será maior e todos vão querer 
a sua companhia. Busque aliados para colocar 
em prática os seus projetos. Pode conhecer 
alguém e se apaixonar à primeira vista.

Você vai contar com muita criatividade e rapidez 
de raciocínio. O céu indica boas oportunidades 
de ganhar e guardar dinheiro. No amor, pode 
ficar ainda mais controlador(a) e ciumento(a).

Você terá muita habilidade para analisar 
as situações e encontrar soluções para os 
problemas. Confie na sua intuição. Explore sua 
sensualidade para envolver quem deseja.

Você vai esbanjar simpatia e terá respostas 
rápidas para tudo. Vai ser fácil cativar e 
convencer as pessoas. Se estiver a fim de 
alguém, é um ótimo momento para se declarar.

Você vai se concentrar nos seus projetos para o 
futuro. Terá ideias incríveis e saberá encontrar 
as pessoas certas para apoiar seus planos. Boa 
fase para iniciar namoro ou fortalecer a união.

Muita experiência e ótima memória no trabalho. 
Cuidado para não assumir responsabilidades 
demais. Forte atração por colega, mas talvez 
deva manter o romance em segredo.

Pode ter boas oportunidades de conquistar 
uma promoção ou dar novo rumo à sua carreira. 
Mudança no visual pede cautela. Pode pintar 
uma paixão secreta ou proibida.

Rosa segue Laureta. Durante o julgamento de Luzia, Beto anuncia que Remy está vivo. Luzia é declarada culpada 
da morte de Remy. Rosa encontra o esconderijo de Remy e Laureta. Dulce surpreende Rosa observando sua casa 
e prende a menina em um porão. Valentim afirma a Ícaro que eles provarão a inocência de Luzia. 

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)

No passado, Cris, como Julia, conversa com Piedade sobre Gustavo. Eugênio se enfurece com a chegada de 
Danilo à festa, mas se controla ao saber da amizade de Gustavo Bruno com o rapaz. Américo provoca Flávio, que 
o agride. Alain mostra o desenho que Cris fez de Danilo para Bola e Cláudio. Isabel procura Marcelo.

ESPELHO DA VIDA

Samuca promete a Coronela que assumirá sua responsabilidade na gravidez de Waleska. Marocas conclui 
que a pasta que poderia inocentar Dom Sabino foi roubada por Emílio. Mariacarla oferece um emprego a 
Eliseu. Waleska confessa a Samuca que tem dúvidas sobre a paternidade de seu bebê.

O TEMPO NÃO PARA

Thais Fersoza rebate críticas
por estar sempre maquiada

RESPOSTA
Instagram / Reprodução

Ela é mulher do cantor Michel Teló

Morena revelou que não 
dorme maquiada, e sim 
seu segredo é acordar mais 
cedo do que todos na casa

dois filhos pequenos, Melinda e Te-
odoro, recebeu alguns comentários 
maldosos no Instagram após postar 
uma foto logo cedo já maquiada e, 
diante de tantas mensagens, ela de-
cidiu explicar.

A morena deixou claro que ela 
não dorme com a make no rosto. Seu 
segredo é acordar mais cedo do que 
todos na casa. “As pessoas me per-
guntam como eu consigo ficar pronta 
e arrumada com dois bebezinhos em 
casa. O que faz? Acorda antes!”, con-
tou ela.

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 27

FSCP
BARULHEIRA

SERIETER
PERIGOSR
IAAVISO
RADARRAM

TACAMOEB
DESENCAPA

POSMAITE
RAPRORC
EOPORUFA

ESCALATRES
BSÃOIT

GERMINAÇÃO
PORÃOATOR

De (?): 
sensa-
cional

(a festa)

Fiscal
eletrônico
de veloci-

dade

Como é
mantida a

pira
olímpica

Arremes-
sam com

força
(pop.)

Memória
alterável 
de micros
(Inform.)

Evanildo
Bechara,
gramático

Tira a
cobertura

(do fio
elétrico)

Mascote
do Bangu

(fut.)

Regina
Casé,

apresen-
tadora

Parada
durante a
viagem
aérea

Início do 
desenvol-
vimento

da planta

Goiás
(sigla)

Parte de
baixo da

casa

Integran-
te do

elenco 

Aparelhos
usados na limpeza de
estofados de carros

(?) shop, loja de aero-
portos

Gastas 
(as roupas)

52, em
romanos

Antônimo
de "partir" 

As duas
"inimigas"

durante a realização
de uma tarefa

Segunda
vogal

Adquirir;
comprar 

Recado
Finaliza
orações
cristãs 

Gritaria;
algazarra

Risco

Programa
como

"Chaves",
no SBT

Descanso 
do trabalho

Conto
(um fato)

Titânio
(símbolo)
Seguir;
rumar

Sílaba de
"barro"
Espan-
tado

Confrontar;
comparar
Compor-

tar; conter

(?) Proen-
ça, atriz
Polícia
(abrev.)

Interjeição
de alívio
À (?): na
superfície

Número
de lados
do triân-

gulo
(?) Fran-
cisco, rio
Anfíbio 

sem cauda

Post-(?),
adesivo 

Ari Toledo,
piadista

Depois 
de

Ritmo do
hip-hop

2/it. 4/free. 5/aviso — caber. 8/surradas.
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Natal/RN, 31 de outubro de 2018.

PRESIDENTE DA COMISSÃO / SIN
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 realizará Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor 
preço, objetivando a contratação de empresa para CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA NA E.E. ALDO FERNANDES DE MELO, EM NATAL, a qual se regerá 
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriores. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 23 de 
novembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Licitações, no endereço acima. O Edital e anexos 
poderão ser examinados no endereço acima, das 8:30 às 12:00 horas de segunda a sexta feira. Já a 
sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no 
Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RN - SIN 

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/18
PROCESSO: 00410015.000310/2018-34

AVISO - LICITAÇÃO

Prefeito Municipal.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
PROCESSO Nº 032/2018

José Antônio de Medeiros Clemente
Serrinha/RN, 31/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

O Município de Serrinha, através de seu Prefeito, torna público aos interessados que às 
14h00min do dia 14/11/2018, na sala de reunião da CPL, situada na Rua Manoel Joaquim 
de Souza, 136, Centro, será realizada a abertura dos envelopes de propostas de preços da 
Tomada de Preços, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÕES E MELHORIAS DO PRÉDIO CUJO OBJETIVO É 
REALIZAR A INSTALAÇÃO DO CRAS No município de Serrinha/RN.



Filosofia, sociologia, geografia 
e história são os conhecimentos 
exigidos na prova de Ciências Hu-
manas e suas Tecnologias, que 
acontece no próximo domingo, 4, no 
primeiro dia do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Segundo o 
professor de sociologia e filosofia do 
curso Ciências Aplicadas, Mariano 
de Azevedo, a prova possui caráter 
crítico-reflexivo. 

“Geralmente, as questões apre-
sentam ao aluno um conjunto de tex-
tos escritos ou fotografias, pinturas e 
mapas e solicitam que ele estabeleça 
uma relação entre o que interpretou 
do material trazido pela prova e o 
que aprendeu durante os estudos a 
respeito do tema”, explicou.

De acordo com o professor, a 
sociologia e filosofia aparecem de 
duas maneiras na prova. “Pela teo-
ria desenvolvida por autores dessas 
áreas ou de forma ‘aplicada’, ou seja, 
a partir de questões temáticas sobre 
aspectos da sociedade como cultura 
ou política”, destacou. Ele acrescen-
ta ainda que tais teorias ajudam na 
resolução de questões das matérias 
de história e geografia no âmbito de 
temas sociais.

A dica fundamental é ter noção 
das principais teorias dos pensa-
dores. “Na sociologia, como Émile 
Durkheim, Karl Marx, Max Weber 
e Pierre Bourdieu. Na filosofia, é 
indispensável conhecimento dos filó-
sofos Platão, Aristóteles, René Des-
cartes, John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau, Thomas Hobbes, Imma-
nuel Kant, Michel Foucault, dentre 
outros”, pontuou.

Ainda segundo Mariano, para 
quem deseja revisar os principais te-
mas das ciências humanas, é preciso 
focar na construção de sínteses. “A 
revisão dos principais temas deve se 
basear na construção de sínteses so-
bre as teorias sociológica e filosófica, 
e não se preocupar em tentar adivi-
nhar os temas que serão abordados 
na prova”, declarou. 

A outra dica é conhecer intima-
mente a prova através da resolu-

ção de questões dos exames anterio-
res. “Isso ajudará a treinar a leitura 
de textos sociológicos e filosóficos que 
precisarão ser interpretados para a 
realização da prova. Além disso, é 
fundamental ter atenção e foco aos 
enunciados e fontes trabalhadas nas 
questões”, disse.

De acordo com o professor de ge-
ografia do curso Ciências Aplicadas 
Diego Rio Grande, esta é uma prova 
que exige além de conteúdo dos com-
ponentes curriculares. “Esta prova 
requer também habilidades e com-
petências específicas das ciências 
humanas, que englobam seis com-
petências de área e 30 habilidades”, 
explicou.

Segundo Diego, as competências 
exigidas pela prova de geografia em 
maior evidência nos últimos anos 
são conteúdos relacionados à geo-
política e conflitos do século XX; ao 
espaço urbano, industrial, agrário; 
às questões ambientais contempo-
râneas; e à apropriação dos recursos 
naturais.

PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
O primeiro dia de aplicação das 

provas do Exame Nacional do Ensi-
no Médio também envolve as ques-
tões de língua estrangeira - inglês ou 
espanhol. 

Segundo o professor de Inglês do 
Complexo Educacional Contemporâ-
neo Carlos Henrique, é importante 
ficar atento  às palavras conhecidas 
no texto.

“É fundamental atentar para as 
palavras que você conhece, tanto em 
inglês como em espanhol, e tentar 
traduzir o tema e o texto, pois há 
sempre uma correlação entre título e 
conteúdo abordado, levando em con-
sideração também o que você sabe 
sobre o assunto”, declarou. 

Ainda segundo o docente, depois 
de ter feito a análise de todo o texto, 
o candidato precisa reler cada pará-
grafo. “Essa releitura consiste em 
atentar para o tópico frasal de cada 

parágrafo, inferindo as palavras 
apenas pelo seu contexto, sem a aju-
da de um dicionário”, concluiu.

Questões de ciências humanas do 
Enem exigem capacidade de reflexão 
do estudante, apontam especialistas 

1. Atenção aos enunciados;
2. Atenção as fontes trabalhadas nas 
questões;
3. Treinar a leitura de textos 
sociológicos e filosóficos;
4. Resolver questões de provas 
anteriores;
5. Ficar atento as palavras 
conhecidas no texto;
6. Fazer releitura de parágrafos.

ATENÇÃO ÀS DICAS

Professores ouvidos pelo Agora RN avaliam que a prova tem caráter crítico-reflexivo, exigindo 
contéudos extra-curriculares, o que vai requerer do candidato noções de filosofia e sociologia

“A revisão deve se basear 
na construção de 
sínteses sobre as teorias 
sociológica e filosófica, 
e não se preocupar em 
adivinhar os temas que 
serão abordados na prova”
Mariano de Azevedo
Professor de filosofia e sociologia

“Atente para as palavras 
conhecidas, tanto em 
inglês ou espanhol, e 
procure traduzir o tema 
e o texto, pois há uma 
correlação entre título e o  
conteúdo abordado”
Carlos Henrique
Professor de inglês
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