
Membros do PDT exigem 
expulsão de Carlos Eduardo

RN já conta com 83 obras paralisadas

Integrantes do diretório nacional do partido entregaram à Comissão de Ética pedido para que ex-prefeito 
tenha candidatura ao Governo cassada e seja expulso por declarar apoio ao “fascismo”: Jair Bolsonaro.
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Praia do Madeiro foi afetada

Bovinos são vendidos no evento

Duplicação da BR-304 no trecho da Reta Tabajara é um dos exemplos de como burocracia e falta de recursos afetaram obras
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Manchas negras 
preocupam região
de Pipa, mas Ibama
diz que são só algas

Leilões movimentam
R$ 500 mil em 2 dias

Corinthians e Cruzeiro 
fazem nesta quarta 
fi nal da Copa do Brasil 
em arena de Itaquera

Robinson decide fi car 
neutro no segundo 
turno da eleição para 
Governo e Presidência

PF desarticula esquema 
de tráfi co de drogas e 
lavagem de capitais e 
prende quadrilha no RN

Nesta quarta-feira, técnicos vão 
coletar amostras da água para 
descartar possível poluição.

No jogo de ida, em Belo Horizonte, 
mineiros venceram os paulistas por 1 a 
0. Celeste se consagrará hexacampeã 
com empate na Arena Corinthians.

Governador, que fi cou em terceiro lugar 
na tentativa de reeleição, afi rmou que 
fi cará em silêncio neste segundo turno 
e que entregará Estado melhor.

Operação Narco Trucks foi defl agrada 
nesta terça-feira. Foram cumpridos 
mais de 30 mandados em sete 
municípios do Estado.
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General Girão diz
que apoio a Carlos 
Eduardo Alves é para
evitar governo do PT
Para deputado federal eleito pelo 
PSL, apoio a ex-prefeito de Natal 
não é uma contradição.



Tiro no pé

Há quem sustente que a estratégia de Carlos Eduardo Alves 
(candidato do PDT ao Governo do Estado) de declarar apoio 
ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno 

pode representar um “tiro no pé” nas pretensões eleitorais do ex-
prefeito de Natal. Explica-se: até então praticamente “sem rejeição”, 
Carlos Eduardo trouxe para si toda a antipatia do petismo, que 
é especialmente forte no Rio Grande do Norte. Antes contestado 
apenas por ações na Prefeitura do Natal, como o aumento das 
passagens de ônibus, Carlos Eduardo agora atraiu a pecha de 
“apoiador de fascista”, como apregoar o eleitorado do PT nas redes 
sociais. Ganhou também a alcunha de “oportunista”, uma vez que 
seu histórico é de ligação com partidos de esquerda, como o PDT (seu 
atual), o PSB e o próprio PT.

>> Acordou. Após receber críticas 
pela apatia e pouca contundência, 
a campanha de Fátima Bezerra 
(PT) ao Governo do Estado parece 
ter “acordado”. E o sinal de alerta 
deve ter sido a pesquisa Certus/
Fiern divulgada na segunda-feira, 
que mostrou aproximação de Carlos 
Eduardo Alves (PDT) e redução da 
diferença construída no primeiro 
turno.

>> Oligarquia. De segunda-feira 
para cá, a campanha petista subiu 
o tom contra Carlos Eduardo, 
batendo principalmente na tecla da 
“oligarquia”. O adversário de Fátima 
pertence à tradicional família Alves, 
que estaria “há 60 anos no poder”, 
segundo a propaganda de Fátima.

>> Purismo. Uma ala do PT 
avalia que Fátima deixou Carlos 
Eduardo avançar por adotar certo 
“purismo” na propaganda eleitoral. 
Até a recente subida de tom, a 
campanha se concentrou apenas em 
mostrar eventos como caminhadas e 
carreatas e em fazer uma exposição 
tímida de propostas.

>> Afi ados. Por outro lado, apesar 
dos pesares, a campanha de 
Carlos Eduardo segue “afi ada”. A 
propaganda do pedetista explora 
principalmente os feitos de sua 
passagem pela Prefeitura do 
Natal, que ele administrou por 
quatro mandatos. A campanha 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Saio da política pela 
mesma porta que 

entrei, a da frente”
Deputado federal Felipe Maia (DEM), 

que se despede do cargo em janeiro

 >> Agro. O deputado 
estadual Hermano Morais 
(MDB) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia 
Legislativa para incluir a 
Festa do Boi no calendário 
ofi cial de eventos do Rio 
Grande do Norte. Segundo o 
emedebista, o evento já está 
consolidado e faz circular 
muitos recursos no Estado. 
Neste ano, a festa deverá 
movimentar cerca de R$ 50 
milhões.

tem insistido na ideia de que, se foi 
aprovado em Natal, o ex-prefeito 
poderá desempenhar bom trabalho 
no Governo do Estado. Relatos de 
pessoas benefi ciadas por programas 
da Prefeitura na gestão de Carlos 
Eduardo aparecem programa sim 
programa sim.

>> Omissão. A campanha eleitoral 
foi defl agrada há dois meses, mas, 
até agora, pouco se discutiu sobre o 
problema da previdência estadual, 
apontado pela gestão do governador 
Robinson Faria (PSD) como um 
dos maiores calos no sapato da 
administração. O défi cit atual é de 
cerca de R$ 130 milhões nas contas, e 
só aumenta.

>> Homenagem. Sob a presidência 
do deputado Walter Alves (MDB), 
a Câmara Federal realizou nesta 
terça-feira, 16, uma sessão solene 
em homenagem aos 50 anos da 
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (Uern).

>> KKK. Ex-líder do grupo racista 
Ku Klux Klan nos EUA, David 
Duke citou o candidato do PSL 
à Presidência no Brasil, Jair 
Bolsonaro, em seu próprio programa 
de rádio no dia 9 de outubro. Ao falar 
do brasileiro, Duke comemorou o 
fato de o candidato ser nacionalista. 
Bolsonaro respondeu à declaração, 
dizendo recusar apoio de “grupos 
supremacistas”.
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“Como faço para meus fi lhos 
quererem trabalhar comigo?”, é uma 
pergunta que fundadores me fazem 
vez ou outra, na busca de criar nos 
fi lhos a identifi cação com a empresa 
tocada pela família. Trago aqui 
algumas dicas de como infl uenciar 
e despertar nos fi lhos o gosto por 
empreender.

A primeira e mais importante dica 
é que você esteja aberto ao diálogo, 
ao contraponto. Converse com seus 
sucessores, pois nem todo mundo 
está disposto a abraçar a vida de 
empreendedor. Muitos querem ser 
profi ssionais liberais, funcionários 
públicos ou professores, por exemplo.

Filhos devem ser criados para 
buscarem a sua própria defi nição 
de felicidade. Mas se o mundo 
infl uencia os fi lhos na construção 
desse conceito, que os pais também 
infl uenciem!!

Assim, a outra dica é incentive 
seus fi lhos a terem metas, objetivos. 
Ensine-os a escrever metas Smart, 
com detalhes, números e tempo 
fi nal. É uma atividade desafi ante e 
prazerosa quando praticada desde a 
mais tenra idade. E uma boa escola 
para o fi lho querer empreender, visto 
que o conceito de empreender está 
fortemente ligado ao desafi o.

Ensine-os a vender, pois vender 
é negociar, e todos nós nascemos 
com o DNA da negociação (desde 
quando choramos quando bebês!). 
Torne isso uma atividade corriqueira, 
e vá crescendo os desafi os à medida 
que a idade aumenta.

Vender tem a ver com 
empreender, e seus fi lhos podem 
aprender muito tendo o próprio 
negócio. Aconselhe-os a arriscar, 
a usar a criatividade para atender 
velhos problemas. Pode ser até um 
apêndice do negócio principal da 
família. O que importa é que, agindo 
assim, seus fi lhos se tornam mais 
fortes e preparados.

Como última dica, ensine seus 
fi lhos gestão fi nanceira. Desde a 
mesada, passando por cuidar do 
próprio dinheiro e sofrendo com a 
falta dele. Saber lidar com fi nanças 
tem tudo a ver com empreender, mas 
acima de tudo tem a ver com a vida!.

Semio Timeni (MBA, MSc) é 
advogado e mentor de negócios

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Como infl uenciar 
os fi lhos para 
empreender
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Membros do PDT pedem expulsão de 
Carlos Eduardo por apoio a Bolsonaro

PUNIÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Solicitação - que aponta que Carlos Eduardo “flerta com o fascismo” - foi encaminhada à Comissão de 
Ética, a quem caberá analisar se expulsa e cassa candidatura ao Governo do Rio Grande do Norte

Integrantes do Diretório Na-
cional do PDT e representantes 
de movimentos ligados ao partido 
encaminharam à Comissão de Éti-
ca da legenda um pedido para que 
a candidatura de Carlos Eduardo 
Alves ao Governo do Rio Grande do 
Norte seja cassada e para que o polí-
tico seja expulso da sigla, por causa 
do apoio declarado por ele a Jair 
Bolsonaro (PSL) no segundo turno 
presidencial.

Em nota, os correligionários afi r-
mam que, ao “fl ertar abertamente 
com o neofascismo”, Carlos Eduardo 
feriu a identidade ideológica do PDT, 
que é um partido “nacionalista, tra-
balhista e popular” e “de esquerda, 
antifascista e anti-imperialista”. A 
necessidade de obediência a esses 
princípios estaria clara no Estatuto 
do PDT, segundo os que assinaram o 
pedido de expulsão.

O pedido classifi ca, ainda, Car-
los Eduardo como um “oportunista”. 
“Seria vergonhoso, na história do 
Brasil, um partido com a história de 
lutas como o PDT abrigar em seu seio 
notórios oportunistas que fl ertam, pa-
queram e transam abertamente com 
o fascismo”, diz o documento, assina-
do por 12 pessoas, que pede punições 
também para Amazonino Mendes 
(candidato ao Governo do Amazonas), 
Odilon de Oliveira (candidato ao Go-
verno do Mato Grosso do Sul) e Ênio 

Bacci (deputado estadual pelo Rio 
Grande do Sul).

Citando personalidades que aju-
daram a formar o PDT, como Darcy 
Ribeiro e Leonel Brizola, os correli-
gionários destacaram que a história 
do partido é em defesa do “trabalhis-
mo, da Nação e dos interesses do po-
vo brasileiro”, algo contra o qual Jair 
Bolsonaro atentaria.

“A expulsão de todos é em defesa 
dos direitos humanos do povo brasi-
leiro. Defender a expulsão de todos 
os supracitados é defender a causa 
da mulher, do negro, do índio, da po-
pulação LGBT, do jovem, do nordes-
tino, do inválido e dos aposentados. 
O expurgo sumário de Amazonino 

Mendes, Carlos Eduardo Alves, de 
Odilon de Oliveira e de Ênio Bacci é 
em defesa da nossa história e da nos-
sa ideologia trabalhista”, acrescenta.

Signatário do pedido, Wendel 
Pinheiro, membro do Diretório Na-
cional, afi rma que Carlos Eduardo 
e os demais integrantes do partido 
deveriam seguir a recomendação de 
manifestar “apoio crítico” a Fernan-
do Haddad (PT) no segundo turno 
presidencial. “Fizemos a representa-
ção para que eles possam responder 
porque decidiram apoiar Bolsonaro. 
Isso fere a linha do partido”, destaca.

Também membro do Diretório 
Nacional do PDT, Rafael Galvão 
defende, diante das circunstâncias, 

a eleição de Fátima Bezerra (PT) 
para o Governo do Rio Grande do 
Norte. “Não podemos permitir que 
esse País caia na mão de fascistas, 
de pessoas que querem levar o País 
a um período de trevas, em que as 
pessoas não possam questionar, se 
manifestar ou ter livre consciência 
nem liberdade de expressão. Não po-
demos retroceder nem voltar atrás. 
Por isso, pedimos a expulsão. Não 
podemos compactuar com erro, com 
discurso autoritário nem discurso 
racista. Queremos que a Comissão 
de Ética se manifeste o mais rápido 
possível”, argumentou.

A assessoria de Carlos Eduardo 
classifi cou a notícia como um “factoi-
de”. De acordo com a campanha, o 
candidato conversou “pessoalmente” 
com o presidente nacional do parti-
do, Carlos Lupi, e com membros da 
Executiva Nacional, que teriam libe-
rado o apoio a Bolsonaro. “Falta de 
assunto”, complementou.

Rafael Galvão fi nalizou acres-
centando que, independentemente 
disso, o pedido de expulsão deverá 
ser analisado. “O partido é um or-
ganismo vivo. Carlos Lupi é o pre-
sidente, não dono do partido. Eles 
[assessoria de Carlos Eduardo] não 
conhecem o partido do qual fazem 
parte. Vai ser votada a expulsão 
dele. Ele não nos representa, nem a 
maioria do PDT”, completou. 

Carlos Eduardo (foto) enfrenta Fátima Bezerra (PT) no segundo turno estadual

ELEIÇÕES 2018

Robinson Faria adota neutralidade 
para o segundo turno das eleições

José Aldenir / Agora RN

O governador Robinson Faria 
(PSD) optou pela neutralidade no 
segundo turno das eleições para o 
Governo do Estado e Presidência de 
República. Com a tentativa frustra-
da de se reeleger ao cargo, fi cando 
em terceiro lugar na disputa do 
primeiro turno, obtendo pouco mais 
de 190 mil votos, ele diz que vai se 
dedicar para entregar um Estado 
equilibrado fi nanceiramente ao seu 
sucessor no executivo estadual.

“Vou fi car neutro. Não vou to-

mar posição política. Não quero falar 
bem ou mal dos candidatos envol-
vidos na disputa. Se o povo não me 
quis no segundo turno, cabe a mim 
fi car na neutralidade, e em silêncio. 
Também não vou me posicionar com 
relação aos que disputam a presi-
dência”, disse Robinson Faria, em 
entrevista para a rádio 98 FM.

O segundo turno no Rio Grande 
do Norte será disputado por Fátima 
Bezerra (PT) e Carlos Eduardo Al-
ves (PDT).  Governador obteve só 192 mil votos

SEGUNDOS
EM QUINZE

TSE manda tirar post de 
Bolsonaro sobre “kit gay”
O ministro Carlos Horbach, do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
determinou a remoção de seis 
postagens no Facebook e no 
YouTube em que o candidato do 
PSL à Presidência da República, 
Jair Bolsonaro, faz críticas ao livro 
“Aparelho Sexual e Cia.” e afi rma 
que a obra integraria material a ser 
distribuído a escolas públicas na 
época em que Fernando Haddad 
(PT) comandava o Ministério da 
Educação. A informação não é 
verdadeira.
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General Girão diz que a bancada do 
PSL na Câmara Federal será a maior

PREVISÃO

José Aldenir / Agora RN

Eleito deputado federal com 81.640 votos, ele explicou que muitos parlamentares vão mudar de 
partido no próximo ano e migrarão direto para o PSL, que representa a “seriedade e o antipetismo”

Ex-secretário de Segurança do 
Rio Grande do Norte na Copa 2014, 
o general reformado Eliéser Girão 
Monteiro, eleito deputado federal pelo 
PSL – partido do presidenciável Jair 
Bolsonaro – disse que a legenda será 
a maior do País em pouco tempo por-
que muitos parlamentares se identifi -
cam com o antipetismo e querem um 
governo sem corrupção, ou seja, uma 
gestão antipetista, em sua avaliação.

Em entrevista ao programa 
Cidade Agora, apresentado pelo 
jornalista Alex Viana, na 94 FM, o 
General Girão – como é conhecido 
– destacou que a política vai mudar 
no Brasil a partir do próximo ano e 
a prova está no resultado nas urnas. 
O general disse ainda que cabe espa-
ço para mais surpresas no segundo 
turno. “As pessoas se cansaram dos 
políticos tradicionais. Fui eleito gas-
tando apenas R$ 40 mil e não falei 
com nenhum prefeito nas cidades 
que visitei. Teve gente que gastou 
milhões e fi cou de fora”, disse.

Eleito com 81.640 votos, o depu-
tado federal e general Girão acredita 
que a campanha política na televisão 
não tem mais o mesmo efeito. Do 
contrário, Jair Bolsonaro não teria 
se consolidado com uma grande vo-
tação - porque tinha apenas oito se-
gundos e ainda abriu mão do fundo 
partidário. O general fez questão de 
ressaltar que não há risco de o Brasil 
deixar de ser um país democrático. 
Para ele, os militares sabem o seu 
papel e o cumprirão ainda melhor 
com a defesa das fronteiras terres-

tres e marítimas, ajudando a comba-
ter o tráfi co de drogas, o contrabando 
de armas e o tráfi co de pessoas.

Para o general, o controle das 
fronteiras é fundamental para o 
combate à violência, porque as dro-
gas passam por lá. “São 17 mil quilô-
metros de fronteiras terrestres e ou-
tros oito mil quilômetros marítimos. 
É muita coisa. O general Heleno, que 
deverá ser o ministro da Defesa no 
governo Bolsonaro, saberá resolver 
essa questão. O controle do espaço 
aéreo já é bom. Precisamos melhorar 

no mar e na terra”, antecipa Girão.
Números apontados pelo general 

mostram, ainda, que os militares não 
foram eleitos em grande número, co-
mo muita gente vem dizendo. O que 
houve, segundo o general, foi um 
inegável crescimento do PSL no Con-
gresso Nacional. Contudo, quantos 
aos militares, dos 114 candidatos, me-
nos de dez foram eleitos. “Isso mostra 
o pluralismo da sociedade brasileira. 
Os militares de hoje são a favor da de-
mocracia, afi nal de contas fomos can-
didatos, colocamos nosso nome para a 

escolha das pessoas. Uns se elegeram, 
outros não”, analisa.

Questionado sobre a liberação 
da maconha – um tema recorrente 
no Congresso Nacional – o general 
posicionou-se contrário ao uso de 
qualquer tipo de droga considerada 
ilícita, mas explicou que não é um 
homem radical e disse que nos casos 
comprovados que o princípio ativo da 
maconha ajuda a combater e contri-
buir positivamente no tratamento de 
doenças, neste caso, não há proble-
ma, porque há respaldo científi co.

General Eliéser Girão diz que o eleitor que gente séria na política, e não um bando de deputados que negociam cargos

Sobre o segundo turno das elei-
ções no Estado, ele disse que o can-
didato de Bolsonaro no Rio Grande 
do Norte é Carlos Eduardo Alves. 
Questionado sobre essa decisão não 
signifi ca manter as oligarquias fami-
liares no poder, Girão frisou que um 
governo petista seria muito pior por 
causa das propostas de desmilitari-
zar a polícia. “Somos contra o PT e 

vamos restabelecer a ordem no Pa-
ís. A promoção entre militares será 
posta em prática. Seremos rigorosos 
com o sistema penitenciário. Vamos 
endurecer a legislação e seremos 
mais rígidos com essas audiências 
de custódia”, complementou.

Na avaliação do general Girão, 
a culpa da explosão da violência é 
uma herança do PT, com um pou-

co da quase imobilidade de Michel 
Temer. De acordo com o general, 
o candidato Carlos Eduardo Alves 
foi em busca do apoio de Bolsonaro 
para derrotar o PT, que é o objetivo 
dos dois. “Justamente por isso houve 
essa aliança. O apoio é no sentido de 
derrotar o PT, que é o grande desejo, 
ou seja, retirar a esquerda do poder 
para queo País volte a crescer sem 

assistencialismo. Queremos derro-
tar o PT no País e no Estado, Carlos 
Eduardo é a possibilidade que te-
mos. Vamos caminhar juntos neste 
segundo turno para eleger Bolsona-
ro e Carlos Eduardo. No primeiro 
turno, não apoiamos ninguém para 
o governo do Estado. Agora essa é a 
nossa opção para derrotar o PT no 
Estado”, explicou Girão. 

Partidários de Bolsonaro estarão com 
Carlos Eduardo Alves neste 2º turno 
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Bivar enfrentará Maia pela 
presidência da Câmara

Eleito deputado federal com mais de 117 mil votos, o 
pernambucano Luciano Bivar, 73, fundador do PSL, deve 
disputar a presidência da Câmara. Ele vai enfrentar Rodrigo 

Maia, que renovou o mandato com 74 mil votos, pelo DEM do 
Rio de Janeiro, e pretende continuar presidindo a Câmara dos 
Deputados. Bivar é um dos mais experientes entre os 52 deputados 
federais eleitos pelo PSL de Jair Bolsonaro. 

1 >> Maia será rival
Ao ser eleito presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia teve apoio do governo 
Temer e do PT. Para se reeleger, 
tenta novo apoio petista.

2 >> Nome aceitável
A candidatura de Luciano Bivar à 
presidência da Câmara tem sido bem 
recebida por dirigentes partidários, 
afi rmam os seus apoiantes.

3 >> PT também quer
Petistas garantem que o partido não 
abrirá mão de candidatura própria 
a presidente da Câmara. Isso pode 
inviabilizar a pretensão de Maia.

4 >> Imposto único
Empresário e escritor, Bivar presidiu 
o PSL por vinte anos, de 1998 a 
2018, e como deputado defendeu a 
adoção do imposto único no País.

>> Comida aos cães
Oswaldo Trigueiro de 
Albuquerque Melo fi cou morto de 
vergonha ao ver, pela manhã, a 
mesa arrumada para o jantar em 
sua homenagem, que deveria ter 
sido realizado na noite anterior. 
Governador da Paraíba nos anos 
1950, ele não conseguiu chegar 
a tempo a Itaporanga. Pediu 
desculpas ao prefeito, Abraão Diniz, mas não adiantou. Diniz respondeu sem 
nem olhar para ele, segundo relato do jornalista paraibano Heraldo Nóbrega:
- Tem nada não, governador, eu vou dar a comida aos cachorros. Afi nal de 
contas, é tudo a mesma coisa...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ Quem 

inventou o 
‘nós e eles’ foi 

o PT”
FHC ao jornal português Diário 

de Notícias, em permanente 
“morde-e-assopra”

>> Presidente se diverte 
com memes ‘Fica, Temer’
O presidente Michel Temer 
está se divertindo com os 
memes que circulam sob a 
hashtag “Fica, Temer” nas 
redes sociais. Ele ri muito 
com as mensagens, algumas 
bastante criativas. Temer 
soltou uma gargalhada 
ao ler, por exemplo, um 
comentário que se seguiu 
a postagem de Iago Santos 
sobre uma foto dele: “Oi, 
sumido.” A brincadeira 
viralizou: “Lindo, eu não 
quero te perder. Ficaaaa!”, 
pede Lopes, prometendo 
textos diários em 
agradecimento ao governo.

>> Palanque, não 
O Sebrae cancelou o “Diálogo com 
os Presidenciáveis”, nesta terça, 
16. Impedido pelos médicos, Jair 
Bolsonaro não compareceria. E o 
Sebrae não deixaria o evento se 
transformar em ato pró-PT.

>> Vale lembrar
Indiciado pela Polícia Federal 
por estelionato e organização 
criminosa, por atos à frente da 
BRF, Abílio Diniz foi substituído 
nesse emprego pelo ex-presidente 
da Petrobras Pedro Parente.

>> Bomba relógio
O presidente paraguaio Mario 
Benítez criou um comitê para 
reavaliar a demanda energia do 
país e o uso de Itaipu, onde seu 
país não entrou com um centavo 
sequer. E o Brasil ainda compra 
90% de sua energia.

Pensando bem...
...para a campanha de Bolsonaro, 
horário eleitoral gratuito mesmo 
é o noticiário policial.

>> Palanque vigiado
Profi ssionais que atuam na 
campanha presidencial do PT 
já desistiram de reclamar, mas 
continua o climão provocado pela 
atitude da mulher do candidato, 
Ana Estela Haddad. Ela sempre 
dá um jeito fi car entre o maridão 
e a vice, nos atos de campanha. O 
motivo é um mistério.

#EleSim?
Pesquisa FSB revelou que, entre 
as mulheres, chega a 57,3% dos 
votos válidos a preferência por 
Jair Bolsonaro (PSL), enquanto 
Haddad (PT) tem 42,7%. A 
pesquisa foi registrada no TSE: nº 
BR-07950/18.

>> Fake news petista
Paulo Sérgio, assassino do 
capoeirista Moa, diz que o 
motivo do crime não foi diferença 
política, mas xingamentos que 
poucos citaram. “Ele começou a 
me chamar de preto e viadinho”, 
justifi cou-se à polícia.

HUMBERTO

Dr. Geraldo Ferreira

ARTIGO

A linguagem emana de um conjunto 
de fatores culturais, econômicos, políti-
cos e ideológicos. Os lamentos da sua 
decadência, que arrasta consigo a pró-
pria política, ecoa desde os primórdios 
da história do Ocidente. Tucídides, em 

A degradação 
da linguagem

sua História da Guerra do Peloponeso, 
afi rma a mudança da linguagem como 
um fator de peso na queda de Atenas, 
da sua condição de democracia a de 
tirania e anarquia.

Quando há uma cisão entre palavra 
e signifi cado e as pessoas passam a de-
fi nir as coisas de qualquer maneira que 
queiram, isso se torna uma ameaça à 
sociedade e ao próprio estado, já que a 

separação entre linguagem e realidade 
transforma tudo em narrativa. A lingua-
gem traz um peso de ideias políticas e 
valores morais ou culturais. É através da 
linguagem comum que o cidadão médio 
pode entender as questões importantes 
e os temas de Estado.

É importante distinguir entre afi rma-
ções e argumentos que podem conduzir 
a conclusões seguras. O exagero co-
mo uma realidade é uma arma usada 
largamente na política, como também 
presenças quase invisíveis de reconhe-
cer, que afi rmam narrativas de fundo 
político. No livro 1984, George Owen 
fala da criação de um idioma chamado 
novilíngua, com a fi nalidade de restringir 
o pensamento, impedindo que ideias 
indesejáveis viessem a surgir.

Nos últimos tempos palavras alar-

deadas para se colocar no papel de 
vítima, como golpe, justiça social para 
ativismos que forçam decisões compen-
satórias, política de gênero para doutri-
nação no ensino público de rupturas de 
valores morais e familiares, cidadania 
para direitos sociais ilimitados, foram 
amplamente adotadas por quem se 
acreditava criando uma nova realidade 
no ambiente político brasileiro. No livro 
Sin Palavras, de Mark Thompson, onde 
ele pergunta o que está se passando 
com a linguagem política, ele diz que as 
palavras desencadeiam ações, portanto 
tem consequências. Se a linguagem 
fracassa em corresponder ao real não 
tardarão as desgraças.

Dr. Geraldo Ferreira 
Presidente do Sinmed RN
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Proerd pretende ampliar atendimento 
para nove mil alunos no início de 2019

SERVIÇO

José Aldenir / Agora RN

Programa Educacional de Resistencia às Drogas atende atualmente 14 mil estudantes de 400 escolas 
públicas e privadas de todo o Rio Grande do Norte; serviço conta com a participáção de 46 instrutores

O Programa Educacional de Re-
sistencia às Drogas (Proerd) preten-
de ampliar o atendimento para 9 mil 
alunos em 2019. O serviço promove 
em unidades de ensino do Rio Gran-
de do Norte – sejam públicas ou pri-
vadas – cursos de prevenção contra o 
uso de drogas e de atos de violência 
em sala de aula.

O Proerd é gerenciado pela Polí-
cia Militar no Rio Grande do Norte. 
Atualmente, o programa conta com 
46 instrutores formados, todos poli-
ciais, mas a meta é agregar outros 
30 até o próximo ano. “Vamos rea-
lizar novos cursos de formação para 
que mais policiais sejam capacitados 
para atender todo o RN”, declarou 
o coordenador do Proerd, o tenente 
Romão Inácio.

O programa vem implementando 
ações de prevenção ao uso de drogas 
desde 2002. Foram formados cerca de 
500 mil jovens em vários municípios. 
O serviço atende 14 mil estudantes 
por ano em 400 escolas públicas e 
privadas.  O curso é ministrado uma 
vez por semana na escola e, ao fi nal, 
o aluno recebe certifi cação. “No iní-
cio, eram 5 instrutores e 17 escolas. 
Desde 2010 foi possível alcançar um 
número maior de escolas e, durante 
este período, temos conseguido man-

ter uma média de alunos atendidos 
por ano”, diz Romão.

Durante a semana, Natal sedia 
o Encontro Técnico - Pedagógico do 
Proerd, um encontro nacional que 
reúne as coordenações estaduais e 
pedagogos vinculados ao programa, 
de 21 Estados e o Distrito Federal. 
A cerimônia de abertura aconteceu 
nesta terça-feira, 16, e segue até a 
próxima quinta-feira, 18, na Escola 
de Governo, localizada no Centro 
Administrativo da cidade. 

O evento tem como fi nalidade 
a interação das ações que estão 

sendo realizadas nos demais esta-
do e alinhar o planejamento para 
a continuidade e fortalecimento do 
programa no país. “A polícia militar 
não atua só no aspecto repreensivo, 
mas na ação dentro da prevenção 
para garantir segurança maior no 
futuro”, destacou o tenente Romão.

O encontro também visa elabo-
rar um documento referencial para 
que seja trabalhado em sala de aula 
pelo educador. O Cabo Barros expli-
ca que este é um documento para 
nortear o pedagogo. “Hoje não temos 
um documento referencial para atu-

ação do pedagogo. E o programa pre-
cisa estar alinhado, principalmente, 
com a metodologia”, afi rmou.

A coordenadora do programa no 
estado de Minas Gerais, major Ana 
Paula, declarou que o Proerd acom-
panha as evoluções de prevenção e 
mostra ao aluno novas perspectivas. 
“Hoje a gente não vai para sala de 
aula falar sobre droga, orientamos 
os jovens que eles tem poder para de-
cidir o que querem na vida, através 
de ferramentas e habilidades que 
dispomos para que possam escolher 
o melhor”, frisou.

O estado de Minas também pro-
move formação para os pais. “A gen-
te sabe que os pais têm difi culdades 
de falar esse assunto com os fi lhos. 
Então, ensinamos técnicas e habili-
dades para eles poderem conversar 
sobre o assunto”, complementa a 
Major Ana Paula.

O representante do Rio Grande 
do Sul, Coronel Ricardo Hofman, 
destacou o curso como um sucesso. 
“Mais de um milhão de crianças fo-
ram formadas no Rio Grande do Sul 
e os benéfi cos são inúmeros. O pro-
grama é efi caz e tem trazido resulta-
dos positivos. Agora é intensifi car os 
trabalhos e mudar a realidade social 
que vivemos”, fi nalizou. 

Tenente Romão Inácio, do Proerd: “polícia não atua só no aspecto repressivo”

MEDIDA

Governo do Estado prorroga o prazo 
para quitação de dívidas do ICMS

José Aldenir / Agora RN

O Governo do RN prorrorou o 
prazo para pagamento do  Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) dos contribuintes 
benefi ciários do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial do 
Rio Grande do Norte (Proadi). 

Segundo a Secretaria Estadual 
de Tributação (SET), a decisão foi 
tomada pois o Estado está impossi-
bilitado de repassar a sua parte no 
pagamento do imposto.

“Por questões orçamentárias, o 
Estado não conseguiu quitar a sua 
parte. Então, o prazo foi estendido 
para que os contribuintes que estão 

em dia não fossem prejudicados e 
classifi cados como inadimplentes”, 
explicou Graça Campos, subcoor-
denadora de estudos tributários e 
normatização da Secretaria de Tri-

butação.
O prazo para quitação da dívida 

foi prorrogado para o dia 31 de outu-
bro e, segundo a Secretaria de Tribu-
tação, é o tempo necessário para que 
o Governo do RN consiga repassar a 
sua parte do imposto.

O Proadi é um programa do go-
verno do RN que oferece incentivos 
econômicos a empresas industriais 
que se instalam no estado que equi-
valem até 75% do valor do ICMS 
mensal para empresas instaladas em 
Distritos Industriais ou no interior do 
estado e de até 60% para empresas 
instaladas na Grande Natal. 

Prazo fi nal para o pagamento é dia 31

SEGUNDOS
EM QUINZE

RN regulamenta lei para 
recuperação de crédito
A lei que dispõe sobre o programa 
de recuperação de créditos 
tributários de Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e que permite 
o parcelamento dos valores em 
atraso foi regulamentada. A ação 
foi publicada no Diário Ofi cial do 
Estado desta terça-feira, 16.

José Aldenir / Agora RN
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Falta de recursos e burocracia  
paralisam 83 obras no Estado

PAC

José Aldenir / Agora RN

Ministério do Planejamento aponta que RN tem R$ 489 milhões em 
investimentos parados; Natal tem 25 obras não concluídas desde 2015

Entre os anos de 2015 e 2018, o 
Rio Grande do Norte teve 83 obras 
paralisadas. O valor dos investimen-
tos ultrapassa R$ 489 bilhões. Os 
dados são do Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão 
e mostram os valores das obras do 
Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC).

As obras estão divididas entre 
38 cidades do Estado. A capital poti-
guar tem a maior quantidade de em-
preendimentos paralisados: são 25 
obras de mobilidade urbana, sanea-
mento e educação não concluídas. As 
paralisações foram motivadas pela 
falta de recursos, falhas nos projetos 
e problemas na documentação.

Entre a lista de empreendimen-
tos paralisados, está a duplicação da 
Reta Tabajara (BR-304), que liga 
Natal à região Oeste do Estado. A 
obra foi paralisada após questiona-
mentos do Tribunal de Contas da 
União. O orçamento inicial da obra 
foi de R$ 156,57 milhões, mas atu-
almente já chega a R$ 300 milhões. 

A responsabilidade das obras se 
divide entre a União, o Estado e os 
municípios. 

Os ministérios da Educação e o 
da Saúde são os que mais tem em-
preendimentos paralisados, tendo 
43 e 14 obras paralisadas, respecti-
vamente, aqui no Estado. 

Duplicação da BR-304, em Macaíba, é uma das obras paralisadas no RN

SAIBA MAIS

OBRAS PARALISADAS NO RN
Rodovias 1
Urbanização 5
Mobilidade urbana 2
Recursos hídricos  2
Saneamento   19
Prevenção em áreas de risco  3
Pavimentação  1
Urbanização de assentamentos precários  5
UBS  6
Creches e pré-escolas  5
Quadras esportivas nas escolas  38

CRIME

Polícia Federal prende integrantes de 
grupo que trafi cava drogas em Natal

Reprodução / PF

A Polícia Federal defl agrou nes-
ta terça-feira, 16, a operação Narco 
Trucks, que desbaratou grupo crimi-
noso dedicado ao tráfi co de entorpe-
centes e à lavagem de capitais no Rio 
Grande do Norte.

Agentes da Polícia Federal e da 
Polícia Militar cumpriram manda-
dos de prisão nas cidades de Natal, 
São José de Mipibu, Tibau do Sul, 
Parnamirim, Macaíba, Brejinho e 
Baía Formosa. Foram 20 mandados 
judiciais de busca e apreensão e 13 
mandados de prisão preventiva, 
além de medidas de sequestro de 

bens e bloqueios de contas.
As investigações tiveram início 

em 2017, quando a Polícia Federal 
apreendeu na zona rural de Macaí-

ba, Região Metropolitana de Natal, 
aproximadamente 30 Kg de cocaína, 
além de rascunhos e documentos da 
contabilidade de trafi cantes detidos 
naquela ocasião. Elementos de pro-
vas existentes nos autos apontam 
que o principal alvo preso na opera-
ção de hoje seria líder de um grupo 
criminoso na zona Leste da capital. 

A PF também acredita que o acu-
sado fornecia drogas para Natal, São 
José do Mipibu, Brejinho e Tibau do 
Sul, além de ser um dos principais 
abastecedores de cocaína da praia de 
Pipa, no litoral sul potiguar. 

Ação da PF prendeu 13 pessoas

MEIO AMBIENTE

Mancha negra é vista 
no mar de Pipa; Ibama 
afi rma que são algas

Manchas negras encontradas 
nesta terça-feira, 16, na costa 
das praias do Madeiro e de 
Cacimbinhas, no distrito de Pipa, 
litoral sul do Rio Grande do Norte, 
são resultado da proliferação de 
algas, e não de poluição, informou 
o superintendente do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis no 
RN (Ibama), Paulo Kennedy Coelho. 

Segundo ele, a Capitania dos 
Portos informou que um observador 
na praia do Madeiro constatou que 
o material não era óleo ou petróleo. 
Informações iniciais deram conta de 
que uma embarcação havia lançado 
os dejetos no mar.

Ao Agora RN, a Marinha 
anunciou, em nota, que vai enviar 
nesta quarta-feira, 17, uma equipe 
técnica ao local onde foi encontrada 
a mancha para averiguar o estado 
das águas. O Ibama também deverá 
acompanhar a inspeção.

A Petrobras informou que não 
possui plataformas instaladas na 
região e que, consequentemente, 
o incidente não teve origem na 
empresa estatal. 

Cedida

Nativos fi caram preocupados

SEGUNDOS
EM QUINZE

Horário de verão começa 
no primeiro dia de Enem
O Ministério da Educação confi rmou  
que o horário de verão começará 
no primeiro dia de prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
no dia 4 de novembro. Nos dias 4 
e 11 de novembro, 5,5 milhões de 
estudantes em todo o País farão o 
Enem.

Elza Fiuza / Agência Brasil
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Estudo da Fiern aponta que o RN 
está com economia em declínio

CONTRAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Consumo de energia da indústria, indicador de crescimento, registrou o 
desempenho fraco entre janeiro e agosto deste ano em relação a 2017

A indústria potiguar fi cou menos 
confi ante na passagem de agosto pa-
ra setembro, segundo os Indicadores 
Econômicos Conjunturais do bimes-
tre agosto/setembro da Federação da 
Indústria do RN (Fiern) publicados 
nesta terça-feira, 16.

O Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial – Icei potiguar, 
da Fiern/CNI – caiu de 55,4 para 
52,9 pontos no período (50 pontos é 
o patamar que separa confi ança de 
falta de confi ança), após permanecer 
negativo em junho e julho (48,4 e 
49,5 pontos, respectivamente).

A indústria da construção é a 
que mais sofre, pois se mantém em 
declínio desde setembro de 2013, de 
acordo com a Sondagem Indústria 
da Construção, da Fiern. O indica-
dor de Utilização de Capacidade de 
Operação – UCO – atingiu 34% em 
agosto, o terceiro nível mais baixo da 
série histórica iniciada em janeiro de 
2012. A sondagem mostra que o ní-
vel da produção industrial caiu entre 
julho e agosto de 55,6 para 50,6 pon-
tos. As pequenas empresas assinala-
ram crescimento no mês, enquanto 
as médias e grandes recuaram. 

Em agosto, o nível de Utiliza-
ção da Capacidade Instalada – UCI 

das médias e grandes indústrias 
potiguares alcançou 73% sobre os 
65% das pequenas. Enquanto o do 
grupo extrativo e de transformação 
mostrou o melhor nível para o mês 
desde 2014, o da construção caiu ao 
patamar mais baixo.

O consumo industrial de ener-
gia elétrica registrou o desempenho 
mais fraco no entre janeiro e agosto 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. De acordo com a Cosern, o 
consumo de energia pela indústria 
recuou 3,8% no período. O nível do 

consumo industrial de energia elé-
trica no período janeiro-agosto de 
2018 (788,391 Mwh) é também o 
menor da série histórica iniciada em 
2014, e 10% abaixo do patamar des-
te período (876,359 Mhw).

O comércio é a atividade econô-
mica potiguar com melhor balanço 
durante o ano, inclusive superior à 
média nacional, destaca o relatório.

O crescimento de vendas do va-
rejo do RN no período janeiro-agosto 
de 2018, em comparação a 2017, cor-
respondeu a 8,6%. 

Caso mais preocupante é o da construção civil, que está em baixa desde 2013  

AQUECIMENTO

Festa do Boi movimenta mais de R$ 
500 mil em leilões em apenas 2 dias 

José Aldenir / Agora RN

As vendas de animais pelo maior 
lance são um espetáculo à parte 
dentro da Festa do Boi. Os leilões 
da Nuleite e da Emparn comercia-
lizaram 72 lotes, levantando R$ 445 
mil em negócios. Os destaques foram 
bovinos da raça Guzerá vendidos in-
dividualmente por R$ 13,2 mil.

Segundo o leiloeiro rural ofi cial 
do RN, Eduardo Melo, 70% dos 
compradores nos leilões este ano 
são de criadores potiguares e os 30% 
restantes espalhados pelos demais 
estados nordestinos. Os grandes 
lances, porém, estavam reservados 
para a noite de terça-feira, 16, quan-
do aconteceu o leilão da ANQM (As-
sociação Nacional dos Criadores de 

Cavalos Quarto-de-Milha) quando 
52 lotes foram vendidos com uma 
expectativa de levantar até R$ 1,8 
milhão em lances.

Nesta quarta-feira, 17, o espe-
táculo dos lances continua com o 3º 
Leilão Nelore Montana Potiguar; 

na quinta, 18, com o Leilão Sindi 
Estrelas e sexta-feira, 19 com Leilão 
Pérolas do Nordeste e Grande Leilão 
Boer e Convidados de Ovinos, no 
Espaço da Associação Norteriogran-
dense de Caprinos e Ovinos (Ancoc).

Ao todo, estima-se que sejam 
movimentados até R$ 5 milhões 
em negócios. Até a sexta 19, ainda 
serão realizados outros tradicionais 
julgamentos, incluindo as raças de 
bovinos (Pardo-Suíço, Sindi, Gir, Ne-
lore, Gir, Girolando, Guzerá; Ovinos 
(Santa Inês, Dorper, White Dorper, 
Somalis, Soinga, Morada Nova e 
Cariri) e Caprinos (Boer, Anglo-Nu-
biana, Saanen, Toggenburg, Alpina, 
Bhujj, Savana e Kalarari). 

Festa do Boi vai girar R$ 50 milhões

PROMOÇÕES

Vendas em queda não 
desanimam otimismo 
para a Black Friday 

Dados divulgados pelo IBGE 
evidenciam que as vendas do 
comércio continuam prejudicadas 
desde maio, por conta da greve 
dos caminhoneiros. Em julho foi 
registrado queda de 0,5% das 
vendas no mercado brasileiro, 
se comparado ao mês anterior. 
Mesmo assim as expectativas para 
a Black Friday, com data em 23 de 
novembro, estão altas.

Segundo último levantamento 
do Google, 81% dos 1.500 
entrevistados declararam que 
pretendem comprar durante a Black 
Friday. O número de pessoas que 
conhecem a data comercial subiu de 
27% dos respondentes, em 2014, 
para 99,5% em 2018. Os novos 
compradores estão aumentando 
gradativamente e a classe C é que 
mais se insere nesses percentuais, 
seis entre dez pertenciam à 
classe C. Para os pequenos e 
microempresários esta é uma 
oportunidade que traz vantagens  de 
aumento de vendas. 

Arquivo Estadão

Muita gente guardando dinheiro

SEGUNDOS
EM QUINZE

Comércio vai gerar 1,8 mil 
empregos no fi m do ano
A Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (FCDL) do RN 
confi rmou que este ano 1,8 mil 
trabalhadores serão contratados 
pelo comércio para as festas de fi m 
de ano, dos quais 1 mil serão em 
Natal. A maior parte das vagas será 
para vendedor e as contratações 
deverão se intensifi car nos próximos 
15 dias. A FCDL disse que esse 
número é maior que o de 2017.

José Aldenir / Agora RN
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Ana Maria briga na Justiça por 
“maternidade” de Louro José

PROCESSO

Apresentadora pleiteia indenização de dois 
artistas que teriam reivindicado criação dele

A 3.ª Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) mandou a Justi-
ça de São Paulo julgar uma ação na 
qual a apresentadora da TV Globo 
Ana Maria Braga pleiteia indeniza-
ção de dois artistas que teriam rei-
vindicado a “maternidade” do Louro 
José. Em sessão nesta terça-feira, 
16, os ministros da Corte de Justi-
ça decidiram que Ana Maria pode 
questionar os direitos autorais sobre 
o boneco na Justiça.

A apresentadora havia pedido o 

reconhecimento da criação do fanto-
che, além de uma indenização de R$ 
650 mil e os direitos autorais. A 1.ª 
instância da Justiça em São Paulo 
rejeitou o processo movido por Ana 
Maria e pelo ex-marido contra os 
dois artistas.

A relatora da ação no STJ, minis-
tra Nancy Andrighi, votou para que 
o processo retorne a seu andamento 
regular na 1.ª instância. A ministra 
foi acompanhada por seus pares, por 
unanimidade. 

TV Globo / Reprodução

Ministros do STJ decidiram que Ana maria pode questionar direitos autorais

TRISTEZA

Emilly faz desabafo 
sobre vida antes do 
BBB: “Perdi tudo’’

Emilly Araújo abriu seu coração 
ao fazer algumas revelações sobre 
sua vida pessoal. Ao falar sobre a 
mãe, que morreu alguns dias antes 
de sua entrada no Big Brother Brasil 
17, a ex-BBB confessou que as 
coisas não estavam fáceis naquela 
época. “Eu perdi a razão da minha 
vida 10 dias antes de entrar, meu 
pai perdeu o emprego, tipo... eu 
perdi tudo!”, contou. 

YouTube / Reprodução

Mãe dela morreu antes do reality

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ex de Eduardo Costa pede 
aumento em sua pensão
Ex-namorada de Eduardo Costa 
(foto), Lília Araújo declarou em 
entrevista ao anal “Na Lata”, de 
Antonia Fontenella, no YouTube, 
que entrou com um processo na 
Justiça contra o cantor sertanejo 
para tentar reajustar o valor da 
pensão da fi lha do casal, Duda 
(foto). “Eu não quero nada dele, só 
queria dar o básico para a nossa 
fi lha”, disse a ex. “Eu abri mão de 
tudo, de trabalho e estudo, e me 
dedico 100% à minha fi lha, mas eu 
preciso ter condições”, completou.

Instagram / Instagram
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“Há cordas no 
coração que melhor 

seria não fazê-las 
vibrar”

(Charles Dickens)

>> Balançou geral. 
Apresentador do jornal 
Balanço Geral, da TV 
Record, o jornalista Matheus 
Furlan foi suspenso da 
programação da emissora 
nos dias úteis, só aparecendo 
aos sábados. O castigo dos 
dirigentes e líderes da Igreja 
Universal, dona do canal, foi 
porque Furlan engravidou 
uma funcionária. Ele disse 
que tudo não passou de 
um acidente de percurso. 
Os pastores querem que 
Matheus case com a moça. 

Houve um tempo em que as 
ocorrências policiais perten-
ciam a uma espécie de série 

B do jornalismo. Por algum tempo, 
parte da sociedade natalense dizia 
que se um leitor espremesse um 
exemplar do Diário de Natal, o san-
gue escorreria como se as páginas 
de papel fossem feitas de esponjas.

O icônico diretor geral do ma-
tutino associado, Luiz Maria Alves, 
repetia como um clichê sempre que 
ouvia tal crítica: “a humanidade 
é que gosta de tragédia e miséria, 
não sou eu”. E mantinha a linha 
editorial sempre destacando fotos 
dos assuntos policiais na capa, não 
dispensando até imagens de cadá-
veres.

A maior vitrine criminal da mí-
dia potiguar nos tempos da minha 
meninice era o programa Patrulha 
da Cidade, que registrava na Rádio 
Cabugi grandes índices de audiên-
cia, em especial nas classes popula-
res. Na imprensa escrita nacional, 
raras eram as matérias policiais, 
exceto algumas prisões políticas.

As redes de TV, Tupi, Globo e 
Record, davam poucos espaços aos 
crimes comuns. Quando um caso 
escabroso ganhava cobertura, o pa-
ís inteiro se estarrecia e o assunto 
era acompanhado como uma nove-
la. A morte da menina Araceli e o 
sequestro do menino Carlinhos, em 
1973, pararam o Brasil.

O jornalismo policial seguiu 
como editoria secundária por anos, 
até que o SBT, inventou o telejornal 
Aqui Agora, com pauta exclusiva 
para o crime e reportagens que 
bebiam na fonte do jornalista Gou-
lart de Andrade, que preencheu de 
crimes as madrugadas da Globo e 
Band nos anos 1980.

Muito rapidamente, um expe-
riente repórter oriundo da velha rá-
dio Excelsior, que surgiu na cober-
tura esportiva e trocou os gramados 
pelas ruas em busca de confusão, 

se tornou a grade estrela do novo 
jornal que sacudiu o tradicional ho-
rário das novelas com sangue, tiros 
e assaltos. O Aqui Agora explodiu.

Gil Gomes levou para o vídeo a 
narrativa espalhafatosa com uma 
voz gutural que era sua marca no 
rádio. Sempre com camisa fl orida 
e o gesto da mão alisando o ar, ele 
dava contornos dramáticos ao fato 
transformando um crime banal nu-
ma tragédia fast food. A imprensa 
europeia veio estudar o telejornal.

Em meados dos anos 1990, eu 
cuidava do setor de marketing da 
TV Ponta Negra, afi liada do SBT. 
Meu amigo e dono da emissora, 
Carlos Alberto de Sousa, pediu um 
dia para que eu pensasse algo para 
homenagear os profi ssionais de mí-
dia, cuja data comemorativa era e 
ainda é 21 de junho.

Pensando na fi gura de Gil Go-
mes, chamei o repórter Jota Gomes, 
estrela principal do Aqui Agora lo-
cal, e bolei um roteiro de um progra-
ma fi ctício com reportagens dentro 
de algumas agências de propagan-
da, onde Jota e equipe invadiam 
os departamentos de mídia para 
entrevistar os profi ssionais.

Ninguém entendia nada e da-
nava a responder o repórter sobre 
aplicação de verba de cliente nas 
grades de programação da TV Pon-
ta Negra. Ao seu lado, como um 
cineasta marginal, eu ia dando as 
coordenadas vestido com um colete 
negro com as palavras “Agente Fe-
deral Publicitário”. Foi uma farra.

Então, no dia 21, Carlos Alberto 
recebeu em almoço numa churras-
caria os mídias, agregados, clientes 
e convidados. Fez um discurso sobre 
as barreiras do preconceito inte-
lectual com o Aqui Agora e exibiu 
num telão o material que eu mandei 
editar pela equipe de produção do 
telejornal. Risadas em profusão.

No fi nal, Carlos avisou: “esse 
material vai ao ar amanhã em duas 
edições especiais do Aqui Agora”. 
E complementou dizendo que se 
depois ninguém comentasse que 
viu algum dos entrevistados, não 
precisava reservar espaços dos 
seus clientes no programa. Durante 
semanas, os mídias cansaram de 
explicar aos curiosos que a presen-
ça deles no Aqui Agora era fruto de 
uma brincadeira da TV.

>> Fim do mundo. Certa vez, eu 
disse para um ecochato que uma 
cerveja quente me preocupava 
mais que o aquecimento global. 
Pois eis que agora surge essa 
notícia de que o tal aquecimento 
pode prejudicar a produção 
de cevada e, por conseguinte, 
comprometer a cerveja nossa de 
cada dia. É o Apocalipse.

>> Cavalos de Troia. Por 
mais que o atraso de salários 
e a violência urbana tenham 
desgastado a imagem do governo 
Robinson Faria, os dois fatores não 
foram responsáveis sozinhos pelo 
resultado eleitoral. O governador 
teve contra ele o corpo mole de 
muitos adversários infi ltrados na 
própria administração.

>> Educação no RN. Amanhã, 
eu e Jener Tinoco conversaremos 
no Bom Dia Cidade, na 94 FM, 
com a secretária estadual de 
Educação Claudia Santa Rosa, 
sobre os avanços do setor durante 
sua gestão. Claudia foi um 
destaque do governo Robinson 
Faria, assim como Ruyzito Gaspar 
e Isaura Rosado.

>> Marketing ruim. O jornal 
“GloboNews Em Ponto” baixou 
a lenha ontem no marketing 
político tradicional e sua 
linguagem pasteurizada e 
fantasiosa. O apresentador 
José Roberto Burnier disse que 
os marqueteiros viraram coisa 
falsa, que transmitem mentiras, 
diferente da internet que mostra a 
realidade.

>> Marketing vs pesquisa. Na 
última edição da revista Época, 
o marqueteiro baiano Fernando 
Barros,da Propeg, declarou 
que na recente eleição não foi o 
marketing político que morreu, 
mas as pesquisas de opinião. 
Pra ele, os erros constantes 
decretaram a morte dos institutos 
de pesquisa. A conferir.

É fake a notícia de 
que o petista Haddad 

criou o Cid Gay

(Gabi Rodrigues Mattos)

Precisa mais taças 
promocionais para Brasil 

e Argentina decidirem 
alguma coisa.

(Ricardo José Figueiredo)

Deve ser o peso da asa e da 
cruz que não deixa Gabriel 

Jesus jogar.

(Guilherme F. Silva)

PICARDIA NAS REDES

Gil Gomes aqui agora e ontem
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...do jornal O Globo Brasil: “Jair Bolsonaro pediu para 
bancada do agronegócio indicar ministro da Agricultura”;

...do presidenciável Fernando Haddad: “Meu adversário 
também está compondo com aliados e somando forças. Hoje ele 
recebeu o apoio da Ku Klux Klan...”;

...do cientista político e diretor do Instituto Seta Daniel 
Menezes: “Bolsonaro já deixou claro como será presidente. 
Defende tortura, educação à distância e emite piores sinais 
pra economia e pra política. Odeia a imprensa livre. Promoveu 
a maior campanha de fake news da nossa história. Eleitor de 
Bolsonaro, não faltaram avisos. Não suma depois”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Mudança à vista. Dos 35 
partidos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 14 não 
atingiram a chamada cláusula 
de barreira, também chamada de 
cláusula de desempenho, e vão 
perder, a partir do próximo ano, o 
direito de receber recursos do Fundo 
Partidário e participar do horário 
gratuito de rádio e televisão. Dentre 
essas siglas está a Rede, que corre 
o risco de acabar até o fi m do ano e 
estuda uma fusão com PV ou PPS 
para se manter.
Aqui no Estado, o senador eleito 
Styvenson Valentim já fala 
abertamente em mudança de partido. 
Assim como fez na campanha, adota 
o mistério e não indica qual o possível 
destino político dele.

>> Em tempo... O dispositivo 
também atingiu os partidos da 
candidata a vice-presidente na chapa 
de Fernando Haddad, Manuela 
d’Ávila (PCdoB), e do candidato a 
vice-presidente na chapa de Jair 
Bolsonaro, General Mourão (PRTB). 
“Neste ano, o Fundo Partidário 
chegou a R$ 888,7 milhões. Em ano 
eleitoral, há ainda o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha, 
que em 2018 foi de R$ R$ 1,7 bilhão”, 
informa matéria da revista Isto É.

>> Falando sobre a UERN. 
Durante sessão de homenagem aos 
50 anos da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN), 
realizada na manhã desta terça-feira 
(16), no plenário da Câmara dos 
Deputados, o senador José Agripino 
(DEM) destacou a  importância 
da instituição para o estado. “O 
que o Rio Grande do Norte é hoje, 
sem sombra de dúvida, deve um 
pouco ao papel que a universidade 
desempenha dentro do panorama 
educacional de nosso estado”, frisou.

>> Universidade padrão. A sessão 
solene - proposta pelo deputado 
Beto Rosado (PP) e presidida 
pelo deputado Walter Alves 
(PMDB) - contou com a presença de 
prefeitos, líderes do estado, alunos e 
professores da universidade. “Tenho 
um apreço especialíssimo pela 
UERN, pelo papel que ela representa 
no contexto da elevação do padrão de 
nosso estado”, disse o parlamentar 
potiguar.

>> Reitor atuante. José Agripino 
frisou ainda que, por causa da 
instituição, profi ssionais de 
diferentes áreas têm se formado e 
levado a todo o estado conhecimento 
e qualidade no ensino. “A UERN é 
um marco na educação do interior de 
nosso estado, formando professores 
que vão às redes de ensino dos 
municípios multiplicar a qualidade 
do que é ministrado. Aí, talvez, esteja 
o maior dos méritos em ter criado a 
UERN há 50 anos”, acrescentou.
O senador elogiou ainda a gestão 
do atual reitor Pedro Fernandes, 
presente na sessão, à frente da 
universidade. “Ele vem a Brasília 
várias vezes ao ano em busca 
de recursos para a UERN. É 
frequentador assíduo do meu 
gabinete”, fi nalizou o senador.

>> Olhe o que o Brasil está elegendo... Deu no Jornal do Brasil: 
“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu à Polícia Federal (PF) 
que investigue uma mensagem enviada ao tribunal, direcionada 
à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, em tom de ameaça. 
Recebida através de uma rede social do TSE, o texto fala que o 
presidenciável do Jair Bolsonaro, do PSL, está ‘matematicamente 
eleito’, e que ‘se as urnas forem fraudadas’, a população irá para as 
ruas até que uma nova eleição com voto impresso. ‘Experimente deixar 
que isso aconteça’, diz parte da mensagem. A história foi revelada 
pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira, 16, e confi rmada pelo 
Broadcast Político/Estadão”.

>> Mossoró homenageada. Os 30 anos da Academia Mossoroense 
de Letras (Amol) foram prestigiados em sessão solene na Assembleia 
Legislativa que reuniu, nesta terça-feira, 16,  intelectuais da cidade, 
um dos grandes celeiros da produção cultural do Rio Grande do Norte. 
A propositura foi da deputada estadual Larissa Rosado (PSDB). 
“Inegavelmente, Mossoró tem contribuição histórica para o Estado e 
o Brasil. A cultura que é uma das marcas da cidade é um elemento 
do próprio desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, destacou a 
propositora da homenagem. Nomes que fomentaram a produção 
literária de Mossoró desfi laram no Plenário Clóvis Motta.  

>> Campanha. Arezzo se une com Américas Amigas em torno do 
Outubro Rosa. Com isso, todas lojas da Arezzo destinarão parte da 
renda, neste dia 17, para apoio a exames de diagnóstico e prevenção 
do câncer de mama.

Senador José Agripino discursando durante sessão de homenagem aos 50 
anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizada 
na manhã desta terça-feira (16), no plenário da Câmara dos Deputados

Desfi le Gucci Verão 2019, em Paris

>> Compliance em pauta. 
A advogada e consultora em 
compliance Talita Motta 
realiza palestra gratuita 
com o tema “Conhecendo o 
Compliance”, nesta quinta-
feira, 18, a partir das 19h, 
na Estácio de Sá (unidade da 
Alexandrino de Alencar). O 
tema está ainda mais em alta 
em período de eleição com o 
assunto “combate à corrupção” 
em destaque. 
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O apresentador e radialista Gil 
Gomes morreu nesta terça-feira, 
16, aos 78 anos. Ele passou mal na 
segunda-feira, 15, e foi levado ao 
Hospital São Paulo, na zona sul da 
capital paulista, mas não resistiu. A 

NOVELAS

HORÓSCOPO

O astral será favorável para correr atrás dos seus 
sonhos e fazer parcerias. Podem surgir desafi os 
nas fi nanças: cuidado. Você e a sua cara-metade 
devem apostar no companheirismo.

Hoje, a Lua brilha em seu paraíso astral e você 
conta com uma dose extra de charme para se 
destacar em qualquer área. Na paquera, deixe 
as cobranças de lado se quiser se dar bem.

Você vai mostrar seu lado ambicioso e exigirá o 
mesmo empenho dos colegas. Só evite passar 
dos limites, já que atritos podem pintar. Diminua 
as cobranças no romance.

Nos relacionamentos, seu desafi o será deixar 
para trás mágoas e ressentimentos. O trabalho 
pede mais comprometimento. Assuntos do 
passado podem atrapalhar a relação amorosa.

Vai sobrar energia para trabalhar e resolver 
outras questões pessoais. Mas podem surgir 
problemas no serviço: concentre-se no que 
precisa fazer. O romance recebe boas infl uências.

Embora seu lado comunicativo esteja em alta, 
falar mais do que deve pode trazer problemas no 
trabalho. Na saúde, cuidado com informações 
erradas. Paquera pode enfrentar desafi os.

Pode ter problemas no serviço se você lida 
diretamente com outras pessoas. Será preciso 
mais empenho pra dar conta das tarefas. O 
astral deve pesar no amor.

Melhor pensar duas vezes antes de gastar. Na 
relação com os amigos, pode ter problema se 
exagerar nas cobranças. Briga com o par não 
está descartada por causa da possessividade.

Você pode alcançar um resultado melhor se agir 
em equipe, inclusive no trabalho. O ciúme pode 
trazer problema no amor. Se está só, melhor 
fi car longe de ex-amor.

Você vai acreditar mais em suas ideias, mas 
evite se envolver em discussão por causa disso, 
especialmente no trabalho. Tensão na vida 
familiar. Um novo amor deve entrar em sua vida.

É hora de aplicar mais empenho e esforço no 
trabalho se quiser melhorar seus resultados. Na 
saúde, será preciso deixar os exageros de lado. A 
dois, tente ceder em algumas coisas.

No trabalho, agir de maneira discreta pode ser 
o melhor caminho para conseguir o que deseja. 
Não fale dos seus planos a qualquer um. Pode 
rolar uma paixão proibida.

Valentim se desespera com as revelações de Rosa. Beto confronta Karola, que acaba fugindo. Valentim sofre, e 
Beto o ampara. Karola vaga pelas ruas, desorientada com a possibilidade de perder Valentim. Laureta descobre 
sobre a prisão de Viana e castiga Ariadna. Robinho resgata Karola e a leva até Laureta. 

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

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

ESPELHO DA VIDA

Samuca questiona o interesse de Marocas por seu relacionamento com Waleska. Dom Sabino revela 
a Paulina que Emílio pagou a conta do hospital. Emílio contrata Dom Sabino para fazer um frete para a 
Samvita. Marocas fi ca surpresa ao saber por Paulina que Emílio pagou a conta do hospital. 

O TEMPO NÃO PARA

Apresentador, radialista e repórter 
policial, Gil Gomes morre aos 78

ADEUS
JEOnline

Ele foi do “Aqui Agora” por seis anos

Gestos, a voz e o visual 
do jornalista foram 
características que o 
marcaram como repórter

causa da morte ainda não foi divul-
gada, tampouco informações sobre 
velório. O radialista sofria com mal 
de Parkinson desde 2005.

Gil Gomes iniciou sua carreira 
na extinta Rádio Marconi, na década 
de 1960. Os gestos, a voz e o visual 
do jornalista foram características 
que o marcaram como o repórter po-
licial do jornal diário “Aqui Agora”, 
exibido pelo SBT entre 1991 e 1997.

“Sempre gostei de roupas de cores 
fortes e estampadas por causa da ale-
gria que passam”, disse, em 2001. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 41

Atividade
que ex-
plora a
criança

Rente (o
corte de
cabelo)

Edifício
das 

grandes
cidades

Filho de
Adão e

Eva
(Bíblia)

Enche de
espanto;
aterroriza

 Lógica 
(a argu-

mentação)

(?)-agra-
decido:
ingrato
(bras.)

Fruto de
geleias e
sorvetes

O pente-
ado "black

power"

O trabalho
das 22h
às 5h

Colocar
enfeites

em 

Produz
ruído ao
dormir

O marido
leal a sua

esposa

Vir à (?): 
emergir

Manuel
Bandeira,

poeta

(?)
Barbosa,
escritor

Folha sem
pauta
para

rascunho

Sufixo de
"acabado"
Zoológico

(red.)

Encan-
tada

Hiato de
"cueca"

Sinal feito com a
mão em despedidas

Início da
partida de
basquete

Nota Fiscal
(abrev.)
Grito de
súplica

(?) Rava-
che, atriz
Da capital
da Itália

Vogais
de "calo"
Levantar

(voo) 
Ivete San-

galo, cantora
Sílaba

de "falir"

Pequeno
(bras.) 
Direção
do avião

Não com-
parece

Nitrogênio
(símbolo)

Voz aguda
de certos
animais

Rato, em
inglês
Forma 
do funil

Lesão da
mucosa
bucal

Hipocrisia;
falsidade

(?) Batista,
repórter

Relacio-
namento
amoroso

Corpo
celeste 

(?) muito
tempo: an-
tigamente 

TFCA
ARRANHACEU

ABELIRENE
ASTRONF
LAOCOESA

HAMALIS
BOLAAOALTO

IÇNMIRIM
NAMOROÇB

AFROORNAR
ARATODA

R
ONCAAFTA

TONAIURZ
FINGIMENTO

LEOBLOCO

3/rat. 4/chio. 5/ronca. 8/assombra. 10/bola ao alto — fingimento.
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A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa HL ENGENHARIA 
LTDA, decidiu reformar a decisão anterior e HABILITAR a empresa recorrente, por ela estar de 
acordo com as exigências do edital. É ainda este aviso para marcar a abertura dos envelopes “B” 
- propostas de preços das empresas habilitadas, para o dia 23 de outubro de 2018, às 09:00 
horas, na sala de licitações da CAERN.

A Comissão
Natal/RN, 16 de Outubro de 2018

JULGAMENTO DE RECURSO

Objeto: Execução de rede de abastecimento de água para o conjunto Flores 1, no município de 
Jaçanã/RN.

DESPACHO

PL Nº 0171/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Corinthians treina para
25 mil pessoas antes de 
fi nal contra o Cruzeiro

COPA DO BRASIL

Daniel Augusto Júnior / Agência Corinthians

Com atraso de quase uma hora, 
o Corinthians realizou nesta terça-
-feira, 16, em Itaquera, a última ati-
vidade antes da decisão da Copa do 
Brasil. O trabalho foi acompanhado 
por cerca de 25 mil torcedores, nú-
mero bem abaixo do treino aberto 
realizado na véspera da semifi nal 
contra o Flamengo. O time alvinegro 
recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, 
17, às 21h45, e precisa reverter a 
derrota por 1 a 0 no jogo de ida.

O técnico Jair Ventura manteve 
o mistério e não deu pistas da escala-
ção que mandará a campo. Na zaga, 

Léo Santos continua como dúvida 
por causa de dores na coxa esquer-
da. Ele participou do aquecimento 
inicial, mas depois foi poupado.

Na parte fi nal do treino, Léo 
Santos se juntou a outros 14 joga-
dores que treinaram pênaltis. Se ele 
não jogar, Pedro Henrique forma-
rá dupla com Henrique. Estavam 
presentes também no trabalho de 
penalidades: Fagner, Danilo Avelar, 
Henrique, Gabriel, Ralf, Douglas, 
Pedrinho, Mateus Vital, Jadson, 
Clayson, Romero, Emerson Sheik e 
Jonathas. 

Arena Corinthians será palco da grande fi nal da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Time celeste joga pelo empate
para se tornar hexacampeão

VANTAGEM

Cruzeiro / Divulgação

O Cruzeiro chegou no fi m da 
tarde desta terça-feira a São Pau-
lo, onde enfrentará o Corinthians 
nesta quarta-feira, às 21h45, na 
Arena Corinthians, pelo segundo 
jogo da fi nal da Copa do Brasil. Por 
ter vencido a partida de ida por 1 a 
0, no Mineirão, o time celeste jogará 
pelo empate para ser campeão pela 
sexta vez.

No desembarque no Aeroporto 
de Guarulhos, alguns jogadores 
falaram sobre as expectativas da 
decisão. Um deles foi o volante Lu-
cas Romero, cotado para preencher 
a vaga na lateral esquerda deixada 
pelo suspenso Egídio. A outra al-
ternativa é o especialista na função 
Marcelo Hermes.

“É um jogo muito importante 
para nós, uma decisão importante. 
A gente precisa muito ganhar essa 
Copa do Brasil para fechar bem o 

nosso ano e pensar também no ano 
que vem”, disse Romero, desconver-
sando em seguida sobre a possível 
titularidade na lateral.

A provável escalação do Cruzei-
ro para o duelo desta quarta-feira, 
17, terá Fábio; Edilson, Dedé, Leo 
e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; 
Robinho, Thiago Neves e Rafi nha; 
Barcos. 

Romero: “Jogo muito importante”
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ABC contrata os quatro primeiros 
atletas para a temporada de 2019

PREPARAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Time contratou novos 
dois novos atacantes 
e dois defensores e 
também renovou o 
vínculo com outros 
quatro integrantes do 
atual elenco

O ABC começou o trabalho de 
reestruturação do elenco para a 
temporada de 2019. O clube efetuou 
a contratação de quatro atletas e re-
novou com o goleiro Edson.

Os novos contratados do time 
são os atacantes Eder (Caxias) e 
Neto (Atlético-AC), o lateral-direito 
Ivan (Fortaleza) e o zagueiro Maurí-
cio (Salgueiro). 

Os nomes foram confi rmados por 

Giscard Salton, gerente executivo do 
ABC, em entrevista para a rádio 
Globo de Natal.

A contratação dos atletas aconte-

ce dias após a confi rmação das elei-
ções diretas para a presidência do 
clube. A votação no dia 25 de novem-
bro terá uma única chapa na dispu-

ta, a “Novo ABC”, que é liderada por 
Fernando Suassuna. Com isso, já se 
confi rma a permanência do técnico 
Ranielle Ribeiro à frente da equipe 
principal de futebol.

O ABC só retornará aos grama-
dos em janeiro de 2019. O clube terá 
um primeiro semestre cheio, pois irá 
disputar Campeonato Estadual, Co-
pa do Brasil e a Copa do Nordeste. 
Com a chegada dos primeiros atle-
tas, o clube sinaliza para o adianta-
mento da reestruturação do elenco 
para as várias disputas.

Além dos novos contratados, a 
direção do clube também confi rmou 
a permanência do goleiro Edson. O 
atleta faz parte do elenco abecedis-
ta desde 2016. Antes dele, a dire-
ção do ABC já havia confi rmado a 
permanência do atacante Rodrigo 
Rodrigues, dos zagueiros Henrique e 
Vinícius e do volante Guedes. 

Goleiro Edson, que atua desde 2016, renovou contrato com a direção do ABC 

Brasil joga mal, mas vence 
Argentina na Arábia Saudita

CLÁSSICO

Pedro Martins / Mowa Press

A seleção brasileira encarou 
uma renovada Argentina, em amis-
toso disputado nesta terça-feira em 
Jeddah, na Arábia Saudita, e voltou 
a apresentar um desempenho decep-
cionante. Mas foi salvo por Miranda, 
que garantiu o triunfo por 1 a 0 já 
nos acréscimos do segundo tempo e 
manteve os 100% de aproveitamento 
da seleção após a Copa do Mundo.

O clima de clássico tão citado 
de ambos os lados fi cou apenas nas 

jogadas mais ríspidas e o que se 
viu em campo foi um futebol muito 
aquém da história deste confronto. O 
empate por 0 a 0 representava bem o 
que se viu em campo, mas na jogada 
aérea, aos 47 da etapa fi nal, a sele-
ção arrancou a vitória.

Antes, a seleção havia obtido 
três vitórias em três amistosos, mas 
contra os fracos Estados Unidos (2 a 
0), El Salvador (5 a 0) e Arábia Sau-
dita (2 a 0), sem empolgar. 

Aos 47 do segundo tempo, Miranda, em jogada aérea, marcou gol da vitória


