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Produtores rurais são otimistas 
devido ao melhor inverno dos 
últimos seis anos no RN.

Ação traz para o Rio Grande do 
Norte discussões sobre o primeiro 
ano da nova legislação do trabalho.
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Festa do Boi 2018 
movimentará mais
de R$ 50 milhões

Natal recebe evento 
sobre mudanças da 
legislação trabalhista
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Áudio de trafi cante 
apoiando Fátima é 
real, diz delegada
Secretária de Segurança confi rma que é a voz do assaltante Marcelo Henrique 
Silva de Oliveira, o “Colorau”, em mensagem solicitando votos para candidatos.   

Senadora e candidata do PT ao Governo do Estado Fátima Bezerra, trafi cante “Colorau” e secretária Sheila Freitas

Bento Herculano será convidado
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Fernando Bezerra 
defende apoio ao 
empreendedorismo 
e desburocratização
Candidato a deputado estadual 
pelo Solidariedade, advogado 
defende participação popular nas 
próximas eleições, apesar do 
descrédito geral com a política.
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Banco de Ideias

Como forma de estimular e colocar o servidor público municipal 
em um lugar de destaque na estrutura administrativa da 
cidade, a Câmara Municipal de Natal aprovou na sessão 

ordinária dessa quinta-feira, 20, o projeto de lei de autoria do 
vereador Felipe Alves (MDB) que prevê a criação do “Banco de Ideias 
em Gestão”. A proposta visa a receber, gerenciar e premiar ideias de 
práticas inovadoras em gestão pública fornecidas pelos servidores 
dos órgãos públicos municipais para serem aplicadas na otimização 
e modernização dos processos administrativos. A matéria segue para 
sanção do poder executivo.

>> Corrida para o Governo. 
Pesquisa do Instituto Opine 
contratada pela Band mostrou nesta 
quinta-feira, 20, que Fátima Bezerra 
(PT) lidera a corrida para o Governo 
do Estado, com 34,6% das intenções 
de voto. Ela tem quase o dobro de 
Carlos Eduardo Alves (PDT), que 
soma 18,3% a menos de três semanas 
do primeiro turno. Na sequência, 
aparece Robinson Faria (PSD), com 
9,1%. Brenno Queiroga (SD), Carlos 
Alberto Medeiros (PSOL), Dário 
Barbosa (PSTU), Freitas Júnior 
(Rede) e Heró Bezerra (PRTB) não 
chegaram a 1%.

>> Embolado 1. Para o Senado, o 
levantamento Opine/Band mostrou 
uma briga acirrada sobretudo pela 
segunda vaga. Enquanto Styvenson 
Valentim (Rede) lidera, com 21,1% 
das intenções de voto, Garibaldi 
Alves Filho (MDB), Geraldo Melo 
(PSDB) e Zenaide Maia (PHS) estão 
praticamente empatados na segunda 
colocação. O emedebista tem 18,5%; o 
tucano, 17,3%; e a deputada, 16,6%.

>> Embolado 2. Na sequência dos 
quatro, aparecem Antônio Jácome 
(Podemos), com 5%; Alexandre 
Motta (PT), com 3,3%; e Magnólia 
Figueiredo (Solidariedade), com 2%. 
Os demais candidatos não chegaram 
a 1% das intenções de voto.

>> Sinais particulares. Para a 
Presidência, Fernando Haddad (PT) 
lidera as preferências, com 32,2% das 
intenções de voto. Ele tem quase o 
dobro de Jair Bolsonaro (PSL), que 
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“Ou se busca a 
coesão política 

ou o remendo 
da escolha de 

um demagogo 
nos levará ao 

aprofundamento 
da crise”

Fernando Henrique Cardoso,
ex-presidente da República

>> De saída. O governador 
Robinson Faria exonerou 
o médico Pedro Cavalcanti 
(foto) do cargo de secretário 
estadual de Saúde. Ele 
atuava na pasta desde 
9 de maio. Com a saída 
de Pedro Cavalcanti, 
os atos administrativos 
serão assinados, de forma 
temporária, pelo secretário 
adjunto Sidney Domingos.

soma 16,9%. O terceiro colocado é 
Ciro Gomes (PDT), que tem 11,9%. 
Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina 
Silva (Rede) têm 2,2% cada. Já 
Henrique Meirelles (MDB) somou 
1%. Os demais não chegaram a esse 
patamar.
 
>> Dados. O Instituto Opine ouviu 
1.200 eleitores entre os dias 12 e 15 
de setembro. A margem de erro é 
de 2,9%, com grau de confi ança de 
95,5%. A pesquisa está registrada 
na Justiça Eleitoral sob os protocolos 
BR-01451/2018 e RN-07591/2018.

>> Confi rma. O Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte 
deu início nesta quinta-feira, 20, à 
alimentação das urnas eletrônicas 
para o pleito deste ano. Nesta 
primeira etapa, participam apenas 
as 1.465 urnas que serão utilizadas 
nas zonas eleitorais de Natal. A 
previsão é que esse processo na 
capital seja fi nalizado até esta 
sexta, 21. No Rio Grande do Norte, 
serão utilizadas 8.043 urnas. Todo o 
processo de carga deve ser concluído 
até o dia 28.

>> Cassação. O Plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral cassou 
nesta quinta-feira, 20, os mandatos 
e declarou inelegíveis por oito anos 
a prefeita de Água Nova (Alto Oeste 
do RN), Iomária Carvalho, e seu vice, 
Elias Raimundo, por abuso de poder 
político e econômico, bem como por 
compra de votos nas eleições de 2016. 
O município deverá ter novas eleições 
em até três meses.

José Aldenir / Agora RN
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CONDUTA VEDADA

Fátima vence Robinson,
e Justiça manda retirar 
propaganda do governo

A Justiça Eleitoral decidiu 
acatar pedido da coligação Lado 
Certo, da candidata Fátima Bezerra 
(PT), que denuncia o governador 
Robinson Faria (PSD), assim como 
o candidato a vice Tião Couto (PR), 
por divulgar peças publicitárias no 
portal do Governo do RN com intuito 
de promover Robinson nas eleições.

O desembargador Cornélio 
Alves determinou em sua decisão, 
na quarta-feira, 19, que o Executivo 
Estadual retire, em até 48 horas, 
todas as propagandas do portal. 

A coligação de Fátima ainda 
acusa Robinson de abuso de 
poder político e econômico, além 
de conduta vedada. No pedido da 
petista, consta a justifi cativa de 
que as despesas com publicidade 
do Governo do RN no primeiro 
semestre deste ano representariam 
quase o dobro da média de custos 
dos últimos três exercícios. 

José Aldenir / Agora RN

Robinson Faria e Fátima Bezerra

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mourão defende reduzir 
impostos para 22% do PIB
O general reformado Hamilton 
Mourão (PRTB), candidato a vice 
do presidenciável Jair Bolsonaro 
(PSL), disse nesta quinta-feira, 20, 
em Catanduva (SP), que é preciso 
reduzir a carga tributária brasileira 
para 22% do PIB com a redução de 
alguns impostos e substituição de 
outros. A carga tributária atual é de 
32,36% do PIB.

José Aldenir / Agora RN
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SEGUNDOS
EM QUINZE

Zenaide Maia e família 
formam chapa completa
Zenaide Maia está mostrando, 
nestas eleições, que sua família 
tem aptidão pela política. Deputada 
federal e candidata ao senado da 
República, pouca gente sabe, mas 
sua fi lha - Mada Calado - que usa 
o sobrenome do pai, Jaime Calado, 
ex-prefeito de São Gonçalo do 
Amarante duas vezes, é candidata a 
deputada estadual. Seu irmão, João 
Maia, está no pleito para deputado 
federal. É uma chapa familiar, cuja 
candidata ao governo do Estado é a 
senadora Fátima Bezerra.  

José Aldenir / Agora RN

R$ 32 MILHÕES

De férias, presidente 
da Natalprev terá
que se esclarecer 

A Câmara dos vereadores 
vai ofi ciar a convocação do 
presidente da NatalPrev, Tiago 
Marreiros, na próxima terça-feira, 
25. O requerimento é da autoria do 
vereador Sandro Pimentel (PSOL) 
e pede esclarecimentos sobre a 
falta de repasse de R$ 32 milhões 
em contribuições previdenciárias de 
servidores, pela Prefeitura do Natal, 
ao instituto.

 Além da convocação, uma 
denúncia foi protocolada por Sandro 
Pimentel junto ao Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande 
do Norte (TCE-RN) para investigar 
o caso. Segundo o vereador, a 
Prefeitura deixou de repassar 
valores referentes às contribuições 
dos primeiros 6 meses deste ano. 
Os números estão disponíveis 
no Portal da Transparência. Os 
vereadores querem saber onde foi 
parar o dinheiro. 

José Aldenir / Agora RN

Vereador Sandro Pimentel (PSOL)

Fernando Bezerra: empregos e 
desenvolvimento sustentável

PERFIL

José Aldenir / Agora Imagens

Ele pretende estimular economia via projetos que fomentem com rapidez o 
empreendedorismo e a agricultura familiar, com políticas de microcrédito

O advogado Fernando Bezerra – 
conhecido por sua atuação em todo o 
Estado - também se cansou do modo 
tradicional de fazer política e resol-
veu encarar o problema de frente: é 
candidato a deputado estadual pelo 
Solidariedade e tem como principal 
bandeira de campanha o desenvol-
vimento econômico sustentável, com 
recursos que garantam o empreen-
dedorismo nas cidades e na zona 
rural, por meio do microcrédito.

Potiguar da região do Seridó, 
Fernando Bezerra é graduado em 
Direito e teve a maior parte de sua 
carreira atuando no setor público, 
com o assessoramento jurídico em 
câmaras municipais e prefeituras. 
Para Bezerra, o atual momento po-
lítico é lamentável diante do desinte-
resse pelo processo eleitoral. “É um 
desencanto fl agrante. Por isso resol-
vi encarar a campanha. Podemos fa-
zer política de forma séria”, destaca 
o candidato.

Em sua avaliação, as pessoas 
precisam ser motivadas para a parti-
cipação efetiva no processo eleitoral 
– fato que ele diz estar conseguindo 
em suas visitas por inúmeros muni-
cípios potiguares e pelos bairros de 
Natal. Fernando Bezerra lamenta 
que muita gente pense em anular 
o voto no sentido em invalidar a 
eleição, o que não é verdade. Para 
ele, anular o voto é manter a velha 
política.

Bem diferente da maioria dos 
candidatos, Fernando Bezerra des-
taca que sua agenda de campanha 

Fernando Bezerra defende o estímulo da economia com empreendedorismo

Déficit da previdência do Estado deve ser 
encarado com debate sério e qualificado

Fernando Bezerra, que também 
já foi professor no Colégio Diocesano 
Seridoense e na UFRN, no curso de 
Direito em Caicó, sabe que o debate 
para a resolução de grandes proble-
mas do estado tem que ser qualifi ca-
do. Por isso, ele defende esta forma-
tação para questões como défi cit da 
previdência estadual, que é de mais 
de R$ 100 milhões por mês.

Para ele, o debate deve ser sério 
e amplo. “Vamos revisar, estudar a 
legislação no sentido de trabalhar-

mos na celeridade das licenças am-
bientais e do Corpo de Bombeiros, 
com análise mais rápidas e criterio-
sas. Vamos revisar o regulamento do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e vê onde 
pode haver incentivos ou diminuição 
de alíquota. O Estado tem que va-
lorizar o empreendedor, ao invés de 
puni-lo”, disse.

Fernando Bezerra foi diretor-
-presidente da Adese - Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do 

Seridó - e secretário do Trabalho, 
Habitação e Assistência Social do 
RN, entre os anos de 2006 e 2008. 
Participou de diversos Conselhos 
Estaduais de direitos, com maior 
atuação na área no Conselho de 
Recursos Hídricos. É assessor da 
Fiern – Federação das Indústrias do 
Estado do RN. Também é membro 
do Instituto Histórico e Geográfi co 
do RN e tem três livros publicados: 
“Do Seridó que a gente ama” (I e II) e 
“Caicó de todos nós”. 

é concorrida, com muitas visitas, 
encontros e reuniões para esclareci-
mentos de propostas. “A omissão é o 
mais grave e votar nulo é se omitir. 
Temos feito um trabalho mostrando 
o quanto podemos mudar nosso es-
tado com ações políticas trabalhadas 
de maneira séria”, disse Bezerra.

O principal pilar de sua campa-
nha estará voltado para as políticas 
de desenvolvimento econômico sus-
tentável, com ações de empreendedo-
rismo, desburocratização da máqui-
na pública e crédito para pequenos 
e médios empresários. Na educação, 
Fernando Bezerra defende um ensi-
no técnico qualifi cado e profi ssiona-
lizante. Quanto ao setor público, Be-
zerra é favorável ao fortalecimento 
da Emater e Emparn – dois órgãos 
que trabalham com pesquisa no 
agronegócio e que podem contribuir 
gerando empregos.

“O Estado tem que valorizar 
o empreendedor, ao invés 
de puni-lo. Vamos avançar 
na legislação para garantir 
políticas para pequenos e 
médios empreendedores, 
para mexer na economia”
Fernando Bezerra
Advogado e candidato a deputado 
estadual pelo Solidariedade



As Jornadas Brasileiras de Rela-
ções do Trabalho, série de 56 eventos 
científi cos que vem ocorrendo por 
todas as regiões do País, chega agora 
a terras potiguares. A ação marca o 
primeiro aniversário da lei que mo-
dernizou as relações de trabalho. A 
edição em Natal, no próximo dia 24, 
às 14h, será na sede da Federção do 
Comércio do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio).

O objetivo do projeto é debater 
de forma técnica e sem ideologia a 
aplicação da nova lei trabalhista. Na 

edição potiguar palestrarão o desem-
bargador Bento Herculano Duarte 
Neto (TRT-21), a desembargadora 
Vólia Bomfi m Cassar (TRT 1) e os 
ninistros do TST Gelson Azevedo e 

Emmanoel Pereira. O ministro de 
Estado Chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República em exercí-
cio, Pablo Tatim, também é presença 
confi rmada no evento.

Segundo o coordenador-geral 
das Jornadas e presidente da Co-
missão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público da Câmara dos De-
putados, Ronaldo Nogueira, as Jor-
nadas vêm para ser um instrumento 
de desmistifi cação da modernização 
da legislação trabalhista. “Estamos 
reunindo os mais importantes téc-
nicos da área no país para debater o 
tema”, diz.

Já para o coordenador científi co 
do projeto, o desembargador Bento 
Herculano Duarte Neto, o evento se 
presta a discutir a nova lei trabalhis-
ta em um ambiente eminentemente 
acadêmico. “O objetivo é uma melhor 
compreensão da lei, quer seja pelos 
operadores do Direito, quer seja pela 
população em geral”, reforça.

As inscrições podem ser feitas no 
endereço eletrônico: www.ibecnet.
com.br. O evento é gratuito. 
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Promoção não cumulativa e válida de 03/09/2018 a 23/09/2018 ou enquanto durarem os estoques. Consulte as regiões e itens participantes nos canais de venda.  
Consulte as condições de parcelamento na loja. Imagens meramente ilustrativas.

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 23/9/2018.

DESCONTOS IRRESISTÍVEIS 
PARA VOCÊ LEVAR OS SEUS 
PRODUTOS PREFERIDOS.

GANHE UMA LOÇÃO HIDRATANTE 
DESODORANTE CORPORAL
NATIVA SPA KARITÉ 100 ML,

NAS COMPRAS A PARTIR
DE R$ 140,00.

Natal recebe evento nacional sobre 
mudanças da legislação trabalhista

JORNADA

Reprodução / TRT

Evento jurídico marca 
o primeiro aniversário 
da nova lei que 
modernizou as relações 
de trabalho no Brasil

Desembargador Bento Herculano é coordenador científi co da jornada
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“Centrão” dá ultimato a 
Alckmin e fl erta com Ciro

Temendo o pior desempenho de uma candidatura presidencial 
do PSDB na história do partido, o “centrão” deu ultimato a 
Geraldo Alckmin como condição para manter o apoio que 

garantiu 40% do tempo de TV e rádio. O grupo exigiu mudança 
de rumo, na reunião com Alckmin na terça (18), e deu prazo 
de uma semana. O “plano B” é Ciro Gomes (PDT), com quem 
interromperam a negociação anterior para apoiar Alckmin, e isso 
deixou sequelas. Mas o grupo já busca “interlocução”.

1 >> Ele não quer papo
Os líderes do “centrão” acham 
improvável a aliança com Jair 
Bolsonaro (PSL), que antes já 
recusou qualquer entendimento 
com o grupo.

2 >> Script mantido
No fi m da reunião, o “centrão” 
e Alckmin combinaram que 
publicamente omitiriam as críticas 
à campanha e o ultimato. Mas o 
“climão” continua.

3 >> Tucano atrapalha
Alckmin foi aconselhado a se 
concentrar no Sudeste. É que nas 
regiões onde Lula é forte, políticos 
do “centrão” não pedem voto para o 
tucano.

4 >> Erro estratégico
Esses políticos criticam 
fortemente o fato de a campanha 
do PSDB não assumir o papel 
de anti-PT que sempre o 
caracterizou.

>> Senador aparecido
Quando Lula se preparava para ir embora, 
ao fi nal de um almoço na casa do presidente 
do Senado, na era pré-Lava Jato, o então 
senador Aloizio Mercadante (PT-SP) 
apressou o passo para ser um dos primeiros 
a dar entrevista aos repórteres, à saída. 
Acabou provocando congestionamento, obrigando Lula a aguardar o fi m da 
entrevista. O então presidente não perdoou e afi rmou, entre irônico e irritado:
- Tá vendo por que não dá para nomear o Mercadante ministro? Ele adora 
aparecer...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “O protagonismo 

hoje é do povo 
brasileiro e do 

eleitor”
Ministro Dias Toffoli, no dia em 
que presidiu pela primeira vez 

uma sessão do STF

>> MDB-DF só fi nancia 
candidatura do seu 
presidente
O presidente do MDB-
DF, Tadeu Fillippeli, 
responsável pela gestão e 
distribuição dos recursos 
do Fundo Eleitoral para 
os candidatos, garantiu 
para a própria campanha 
de deputado federal, até 
agora, R$1 milhão e 50 
mil, enquanto os outros 
dois candidatos do MDB à 
Câmara receberam R$ 27 
mil e R$30 mil, segundo 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral. Como um deles 
é mulher, ela tem direito a 
30% dos recursos.

>> ‘Bilete’ de senador
O senador Roberto Requião 
(MDB-PR) passou vergonha ao 
escrever elogio a ele mesmo no 
Twitter e ainda publicar outro 
post em que fi nge modéstia. A 
falsidade foi alvo de gozação tipo 
“é verdade esse bilete”.

>> Tornozeleira neles
Presidente da OAB-DF, Juliano 
Costa Couto pediu à juíza da 
Vara de Execuções Penais 
Leila Cury a utilização das 
6.000 tornozeleiras eletrônicas 
adquiridas pelo governo do DF 
para monitorar os presos nos 
“saidões”. A polícia informou que 
não monitora os “saidões”.

>> Glicose na veia
Visitador incansável de 
ministérios, o deputado Professor 
Victório Galli (PSL-MT) é 
conhecido das secretárias por 
sempre esvaziar as cestinhas de 
balas das salas de espera. Elas 
fi cam bravas com isso.

>> Tratamento desigual
A Justiça foi severa com Marcos 
Valério, no máximo um offi ce boy 
de luxo do PT, com meio século 
de prisão, enquanto benefi ciados 
como José Dirceu, que o MPF 
chamou de “chefe da quadrilha”, 
estão soltos.

>> Dinheiro muito vivo
A ditadura corrupta da Guiné 
Equatorial dos amigos de 
Lula, cujo herdeiro foi fl agrado 
entrando no Brasil com um total 
de R$62,8 milhões em dinheiro 
e joias, é conhecida por só fazer 
negócios em dinheiro vivo, para 
driblar investigações. Não usam 
cartões, nem transferências. 

>> Lorotas de megalonanico
O ex-chanceler Celso Amorim, 
o “megalonanico”, usa suas 
conexões de diplomata para falar 
mal do Brasil lá fora. Deveria se 
envergonhar de haver contado 
tantas lorotas ao jornal espanhol 
El País, quarta (19).

É sabido que nas antigas arenas ro-
manas os reis se divertiam com lutas de 
gladiadores e com corpos de escravos 
jogados aos leões para serem devora-
dos vivos. As arenas eram as mídias da 
época. Matar ou morrer seria uma tarefa 
de gladiadores e leões famintos por car-

ne e sangue. Prática corrente na histó-
ria, também, foram os enforcamentos e 
esquartejamentos em praça pública. Mi-
chel Foucault em Vigiar Punir, destaca o 
caso Damiens,1757, que teve seu corpo 
desmembrado por cavalos amarrados 
em braços e pernas.  

Tais práticas parecem ter migrado 
para os meios de comunicação. Abun-
dam cenas em programas televisivos 
de forte audiência, tais como Datena e 

alexgalenno@gmail.com

ALEX GALENO
alexgalenno@gmail.com

ALEX 

Globo e 
linchamento

Papinha, bem como imagens de corpos 
mutilados na web. Sabemos todos do 
fascínio que têm as imagens agressi-
vas. Mesmo que não tenha cadafalso, 
espadas, leões, a mídia se utiliza da 
mesma força publicitária. 

O exemplo recente disso tem sido 
as entrevistas com os candidatos a 
presidente pela Rede Globo. A bancada 
do Jornal Nacional reatualiza a arena 
romana, dado o nível de violência das 
inquirições aos candidatos. É como 
se o roteiro de suas pautas fosse um 
processo jurídico acusatório no qual o 
ponto forte é a condução do candidato 
ao linchamento público.  

O jogo é perguntar e somente acei-
tarem aquilo que confi rme o roteiro. O 
benefício da concessão pelo regime 
militar a Roberto Marinho transformou 

o grupo Globo no grande espaço de di-
vulgação e defesa do regime autoritário. 
Portanto, não poderia ser diferente o 
comportamento dos seus jornalistas na 
condução de suas vítimas ao suplício e 
espetáculo. 

A Globo persegue, julga, prende e 
lincha aqueles que não se adequam ao 
seu roteiro. A consequência é a narrativa 
de uma emissora que tem contribuído 
para o ódio e divisão do País.

Após caçada desenfreada, a Globo 
contribuiu para que a justiça levasse o 
ex-presidente Lula à cadeia. Por outro 
lado, contribuiu para chocar o ovo da 
serpente do ódio entre brasileiros: Jair 
Bolsonaro. É assim que ironicamente 
vivenciamos uma situação inusitada na 
eleição presidencial. Um na prisão e ou-
tro no hospital.

HUMBERTO
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www.leroymerlin.com.br
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 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 21/09/ ate 24/09/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

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

ofertas 
imperdíveis
21/09 a 24/09

A maior variedade de plantas você encontra aqui.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

R$ 9,99 
 cada

CYCLAMENCYCLAMENCYCLAMEN
Pote 11.Pote 11.Pote 11.
CÓDIGO: 89203142CÓDIGO: 89203142CÓDIGO: 89203142

R$ 6,90 
 cada  

BEGÔNIA
Pote 11.
CÓDIGO: 89202995

R$ 8,90 
 cada

GIRASSOL 
MINI BRIGTH
Pote 15.
CÓDIGO: 89207125

R$ 5,99 
 cada  

KALANCHOE
Pote 11.
CÓDIGO: 89207272
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R$ 21,90 
 cada

ORQUÍDEA ORQUÍDEA PHALAENOPSIS
Pote 12. 
CÓDIGO: 89207713

R$ 12,90 
 cada

ROSEIRA MINIROSEIRA MINIROSEIRA MINI
Pote 13.Pote 13.Pote 13.
CÓDIGO: 89208035CÓDIGO: 89208035CÓDIGO: 89208035

R$ 3,90 
 cada

ALECRIM
Pote 11.
CÓDIGO: 89208133

R$ 3,90 
 cada

CRISÂNTEMOCRISÂNTEMO
Pote 11.
CÓDIGO: 89203100

R$ 5,90 
 cada  

ECHEVERIA
Pote 11.
CÓDIGO: 89209414

R$ 3,90 
 cada

VIOLETA
Pote 11.
CÓDIGO: 89203534
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Faça sua pós-graduação em 
Portugal. O curso de Gestão em 

Saúde será financiado pelo 
Sicoob e o aluno poderá pagar 

em 24 parcelas, diretamente 
pela agência Sicoob.

Para saber mais entre em 
contato com o Sinmed RN pelo 

telefone (84) 3222 0028.  

Sinmed/RN participa de manifestação para reivindicar 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários em Parnamirim

O Sindicato dos Médicos do 
Rio Grande do Norte 
(Sinmed/RN) participou de um 
ato público em frente à sede da 
Prefeitura de Parnamirim, na 
última segunda-feira (17), para 
reivindicar a implementação do 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) dos servidores 

da saúde do município de 
Parnamirim. A manifestação 
também teve adesão do 
Sindicato dos Agentes de 
Saúde do RN (Sindas/RN), 
Central Sindical e 
Popular/Conlutas, Sindicato 
dos Técnicos e Tecnólogos e 
Auxiliares em Radiologia do 
RN (Sinttar/RN), 
Sindsaúde/RN e dos Agentes 
de Endemias de Parnamirim. O 
objetivo é acelerar as 
negociações do PCCS para que 

o projeto de lei seja 
encaminhado ao Legislativo 
Municipal e o trâmite 
processual tenha início ainda 
este ano. A Secretaria 
Municipal de Saúde se 
comprometeu a apresentar aos 
representantes dos sindicatos 
um estudo preliminar do plano 
sob a visão da atual gestão, 
diante dos compromissos 
firmados no Termo de 
Ajustamento de Gestão (TAG) 
e do concurso público.

Especialização

INFORMATIVO 
SEMANAL

sindicatodosmedicos.rn @sinmedrn (84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

Parnamirim

Sheila rebate Fátima, volta a confi rmar  
áudio e diz não ser usada por Robinson

ÁUDIO POLÊMICO

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Após senadora petista insinuar o uso político de um áudio em que um bandido pede votos para dela, 
Sheila Freitas reforça informação de que voz pertence ao assaltante conhecido como “Colorau” 

A secretária estadual de Segu-
rança Pública e Defesa Social, Sheila 
Freitas, voltou a afi rmar que a voz no 
áudio em que um suposto criminoso 
pede votos para a senadora Fátima 
Bezerra (PT), candidata ao governo 
do Estado, pertence ao assaltante 
Marcelo Henrique Silva de Oliveira, 
mais conhecido como “Colorau”. A 
mensagem circula nas redes sociais 
ao longo dos últimos dias.

A titular da pasta de Segurança 
refutou, nesta quinta-feira, 20, em 
entrevista para a rádio 94 FM, a insi-
nuação feita pela senadora petista de 
que o fato estaria sendo usado politi-
camente. “O áudio é a voz dele. Ele 
diz, claramente, o nome da senadora 
Fátima Bezerra”, disse Sheila Frei-
tas, que é delegada da Polícia Civil.

O uso político da mensagem 
atribuída a “Colorau” foi criticado 
por Fátima Bezerra no debate pro-

movido pela TV Ponta Negra do úl-
timo dia 19. “Eu repudio este ato do 
governo Robinson Faria. Ao invés de 
apresentar propostas, ele vem aqui 
disseminar mentiras, e, mais do que 

isso, usa a secretária de Segurança 
para reforçar leviandades”, disse ela.

Ainda de acordo com Sheila 
Freitas, as críticas feitas por Fátima 
Bezerra são infundadas.  “Achei es-

tranho a senadora dizer que fui usa-
da pelo governador. Eu não preciso 
ser usada por ninguém”, rebateu.

A delegada reforça a informação 
que o polêmico áudio que circula nas 
redes sociais foi gravado por “Colo-
rau”. Ela diz que reconheceu a voz 
do criminoso – acusado de tráfi co de 
drogas e assalto. Atualmente, ele es-
tá detido no Presídio Rogério Couti-
nho Madruga, em Nísia Floresta, e é 
acusado de liderar uma organização 
criminosa com atuação no Nordeste.

No áudio, o criminoso reclama 
da prisão e solicita votos para três 
candidatos: “Vamos dar um voto de 
crédito. Vamos que vamo… que esse 
povo merece. Doutora Isabel [Medei-
ros, candidata a deputada federal], 
aí, Doutor Vivaldo [Costa, candidato 
à Assembleia Legislativa] aí. Fátima 
[Bezerra, candita do Governo] na 
cabeça”. 

Secretária Sheila Freitas (Segurança)Candidata Fátima Bezerra (PT)
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Após senadora petista insinuar o uso político de um áudio em que um bandido pede votos para dela, 
Sheila Freitas reforça informação de que voz pertence ao assaltante conhecido como “Colorau” 

A secretária estadual de Segu-
rança Pública e Defesa Social, Sheila 
Freitas, voltou a afi rmar que a voz no 
áudio em que um suposto criminoso 
pede votos para a senadora Fátima 
Bezerra (PT), candidata ao governo 
do Estado, pertence ao assaltante 
Marcelo Henrique Silva de Oliveira, 
mais conhecido como “Colorau”. A 
mensagem circula nas redes sociais 
ao longo dos últimos dias.

A titular da pasta de Segurança 
refutou, nesta quinta-feira, 20, em 
entrevista para a rádio 94 FM, a insi-
nuação feita pela senadora petista de 
que o fato estaria sendo usado politi-
camente. “O áudio é a voz dele. Ele 
diz, claramente, o nome da senadora 
Fátima Bezerra”, disse Sheila Frei-
tas, que é delegada da Polícia Civil.

O uso político da mensagem 
atribuída a “Colorau” foi criticado 
por Fátima Bezerra no debate pro-

movido pela TV Ponta Negra do úl-
timo dia 19. “Eu repudio este ato do 
governo Robinson Faria. Ao invés de 
apresentar propostas, ele vem aqui 
disseminar mentiras, e, mais do que 

isso, usa a secretária de Segurança 
para reforçar leviandades”, disse ela.

Ainda de acordo com Sheila 
Freitas, as críticas feitas por Fátima 
Bezerra são infundadas.  “Achei es-

tranho a senadora dizer que fui usa-
da pelo governador. Eu não preciso 
ser usada por ninguém”, rebateu.

A delegada reforça a informação 
que o polêmico áudio que circula nas 
redes sociais foi gravado por “Colo-
rau”. Ela diz que reconheceu a voz 
do criminoso – acusado de tráfi co de 
drogas e assalto. Atualmente, ele es-
tá detido no Presídio Rogério Couti-
nho Madruga, em Nísia Floresta, e é 
acusado de liderar uma organização 
criminosa com atuação no Nordeste.

No áudio, o criminoso reclama 
da prisão e solicita votos para três 
candidatos: “Vamos dar um voto de 
crédito. Vamos que vamo… que esse 
povo merece. Doutora Isabel [Medei-
ros, candidata a deputada federal], 
aí, Doutor Vivaldo [Costa, candidato 
à Assembleia Legislativa] aí. Fátima 
[Bezerra, candita do Governo] na 
cabeça”. 

Secretária Sheila Freitas (Segurança)Candidata Fátima Bezerra (PT)
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Festa do Boi deste ano deve 
movimentar R$ 50 milhões

EXPECTATIVA

Previsões dos produtores rurais são otimistas 
devido ao melhor inverno dos últimos seis anos

Um café da manhã reunindo 
parceiros, imprensa e representan-
tes do agronegócio potiguar marcou, 
nesta quinta-feira 20, o lançamento 
ofi cial da 56ª Edição da Festa do Boi, 
que será realizada de 12 a 20 de ou-
tubro, no Parque de Exposições Aris-
tófanes Fernandes, em Parnamirim. 
A expectativa para este ano é de que 
o evento – maior e mais tradicional 
do Nordeste - movimente mais de R$ 
50 milhões em negócios.

“Este ano tivemos um período 
chuvoso bem melhor, e isso muda 
a nossa empolgação com o evento. 
Certamente deveremos ter números 
bem melhores, além de uma melhor 
qualidade dos animais em exposição, 
de todos os tipos. A Festa do Boi, por 
sua tradição e sua envergadura, é 
um marco importantíssimo para o 
agronegócio potiguar e até do Nor-
deste”, afi rma o presidente da Asso-
ciação Norte-riograndense de Cria-
dores (Anorc) – promotora da Festa 
do Boi -, Marcelo Passos.

O secretário de Agricultura do 
Estado, Guilherme Saldanha, fez 
questão de ressaltar a importân-
cia da parceria entre o Governo 
e a Anorc em prol do agronegócio 
potiguar. “No ano passado nós já re-
alizamos, mesmo com todas as difi -
culdades, uma grande festa, batendo 
alguns recordes. Mas este ano, com 
o melhor inverno dos últimos seis 
anos, o setor rural está bem mais 
fortalecido e nossas expectativas são 
ainda melhores”, afi rmou ele.

Saldanha também destacou que 
é fundamental a participação das 
instituições de crédito, como Banco 
do Brasil e Banco do Nordeste, na 
oferta de condições interessantes 

para aquisição de animais, insumos 
e implementos por parte dos agrope-
cuaristas que irão visitar o evento. 
“As chuvas chegaram, o pasto está 
renovado. A produção agrícola está 
sendo retomada. Os produtores, ver-
dadeiros guerreiros, trabalhadores, 
homens e mulheres sérias, mere-
cem este apoio. O momento agora 
é de transformar a economia com o 
aumento da produção agrícola”, afi r-
mou o secretário.

Guilherme Saldanha também 
declarou sobre a importante presen-
ça da Agência de Fomento do Estado 
na oferta do microcrédito rural em 
exposições menores pelo estado ao 
longo de todo o ano e, também, na 
própria Festa do Boi. “A AGN tem 
dado o exemplo. Mostrado aos gran-
des bancos que é possível, sim, esti-
mular e conceder crédito ao produtor 
rural potiguar. Não é justo com o pro-
dutor rural do Rio Grande do Norte 
que o Banco do Brasil e o Banco do 
Nordeste, por exemplo, passem sete 
dias na Festa do Boi e não consigam 
fechar um fi nanciamento sequer aos 
produtores”, destacou.

Os leilões da Festa do Boi – em 
grande parte com oferta de animais 
e linhagens especiais para melhoria 
de rebanho – também estão con-
fi rmados. O calendário fi nal ainda 
está sendo fechado, mas os tradicio-
nais ANQM (Associação Nacional 
dos Criadores de Quarto Milha) e 
Emparn já estão confi rmados.  São 
parceiros da Anorc e do Governo do 
Estado na realização da Festa do Boi 
2018, a AGN, Sebrae RN, Prefeitura 
de Parnamirim e Federação da Agri-
cultura do Estado (Faern). O evento 
terá muitos shows para o público. 

José Aldenir / Agora RN

Organizadores da festa, maior feira de agronegócios do Estado, estão otimistas 
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Amoêdo faz campanha em Natal 
e alerta que nada está defi nido

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

O presidenciável do Partido No-
vo, João Amoêdo, considerou intensa 
e bem-sucedida sua passagem por 
Natal. O empresário participou nes-
ta quinta-feira, 20, de uma caminha-
da com correligionários no comércio 
do Alecrim, onde presenciou a luta 
dos pequenos empresários.

Na véspera, Amôedo concedeu 
entrevista no Hotel Vila do Mar e 
participou de um evento aberto ao 
público na Arena das Dunas, ao lado 
de familiares e candidatos do Partido 
Novo. Antes de deixar Natal e seguir 

para Salvador, para dar continuida-
de à campanha, Amoêdo destacou 
que tem sangue nordestino: sua mãe 
– dona Maria Elisa Barreto Amoêdo 
- é potiguar, e, junto com partidários 

do Novo, ela estava participando 
campanha desde a semana passada 
pelo interior.

Amoêdo destacou que o evento 
na Arena das Dunas superou as 
expectativas porque ele teve a opor-
tunidade de mostrar suas propostas. 
Ele frisou que seu governo seria 
voltado para a geração de empre-
endimentos, renda e emprego. “O 
Brasil sempre favoreceu às grandes 
empresas. Está na hora desta lógica 
mudar. O grande sempre vai existir, 
mas precisamos fortalecer os peque-
nos e os médios, que são os motores 
da economia”, disse Amoêdo.

Outra bandeira de Amoêdo é a 
reforma tributária. Para ele, o em-
presariado precisa desafogar-se dos 
impostos, tributos e da burocracia 
excessiva dos órgãos públicos. Amoê-
do defende, ainda, o fi m do fi nancia-
mento público de campanha. 

Amoêdo e seguidores do Partido Novo

Presidenciável tem 
raízes nordestinas e 
garante que faria um 
governo voltado para
os pequenos negócios

SEGUNDOS
EM QUINZE

Saques das contas do PIS 
terminam dia 28 deste mês
No próximo dia 28, termina o 
prazo para que cotistas do PIS 
com menos de 60 anos possam 
sacar o benefício. Têm direito os 
trabalhadores cadastrados no 
Fundo PIS/PASEP entre 1971 e 
4 de outubro de 1988 que ainda 
não sacaram o saldo total de cotas 
na conta individual. Cerca de 4,5 
milhões de pessoas nessa faixa 
etária ainda não resgataram o 
benefício, contabilizando R$ 6,3 
bilhões disponíveis para o saque 
até o último dia útil de setembro. No 
RN, 26 mil benefi ciários ainda não 
fi zeram o saque. Montante a ser 
pago ultrapassa R$ 30 milhões.

José Aldenir / Agora RN

Os Aeroportos só deixam de funcionar quando as condições 
climáticas  fi cam instáveis. Dentro dos aeroportos temos tudo:  
ar-condicionado, elevadores, escadas rolantes, água gelada, 

banheiros, juizados, segurança pública e privada dentre outros. E 
não para por aqui: O aeroporto também tem um equipamento que 

se usa muito nas unidades de saúde, conhecido como (RAIO X).
Tenho viajado a cerca de 42 anos e nunca vi um aeroporto parar 
por quebra deste equipamento. Pois os mesmos possui (03 raio-x 

de reserva) se não fosse cômico seria engraçado.
Será que o GOVERNO prioriza a SAÚDE mesmo? Enquanto 

falta até dinheiro para consertar um Raio-X do hospital,  nos 
aeroportos tem 01 em operação e 03 raio-x de reserva. 

AEROPORTO X SAÚDE
ACORDA NATAL!

O que é mais importante um RAIO-X 
no aeroporto ou no HOSPITAL?

 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



CNPJ CANDIDATO  31.234.87210001- 48 / PRTB. Valor  R$ 850,00. 
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alexmedeiros1959@gmail.com

“ Não é 
verdade que 
eu não tinha 

nada, eu 
tinha o rádio 

ligado”

(Marilyn Monroe)

>> Empate na FIFA. 
Na nova atualização do 
ranking da FIFA, a seleção 
da Bélgica emparelhou 
com a da França e agora 
ambas lideram com 1.729 
pontos. A seleção brasileira 
segue em terceiro com 1.663 
pontos, seguida da Croácia 
(1.634), Uruguai, Inglaterra, 
Portugal, Suíça, Espanha 
e Dinamarca. A tendência 
é que as seleções europeias 
ganhem mais pontos com o 
advento da Liga das Nações, 
que ocorre no momento.

De volta 
ao rádio

Na infância, eu conseguia 
converter as narrações dos 
locutores de rádio em ima-

gens. Quando entrei pela primeira 
vez no pequeno estádio Juvenal La-
martine, tudo me pareceu familiar. 
Quadro sobre quadro, cada parte do 
campinho do Tirol confi rmando o de-
senho que eu fazia no som do rádio.

Quando a puberdade se foi, ain-
da não havia chegado televisão lá 
em casa. O mundo até então se apre-
sentava pra mim pelo rádio, após o 
cacarejo do Galo Informa (o Jornal 
Nacional dos potiguares), nos seria-
dos de Gerônimo, Direito de Nascer, 
Ronda do Fantasma e nas canções 
dos Beatles e Jovem Guarda.

O futebol local entrava por meus 
tímpanos e deslizava na pele nas vo-
zes de craques como Roberto Macha-
do, Mário Dourado, Rubens Lemos, 
João Machado, Hélio Câmara, Celso 
Martinelli, Cassiano Arruda e Aldir 
Dudman, entre tantos que eu não 
sabia como cabiam em tão poucas 
emissoras AM.

Esses caras alicerçaram meus 
conceitos sobre ícones domésticos co-
mo Marinho Chagas, Alberí, Véscio, 
Vasconcelos, Icário, Pancinha, Djal-
ma, Capitão Edson, Bagadão, Tal-
vanes, Waldomiro, Petinha, Hélcio, 
Demolidor e outros que habitavam 
meus times de tampas de garrafa 
em feitio de botão.

Nos anos ginasiais, tinha sem-
pre o ouvido colado nos velhos rádios 
valvulados, tentando sintonizar 
emissoras cariocas em busca de 
jogos do Botafogo. Quando o rock 
entrou nas veias, devotei fi delidade 
à rádio dos padres, a Rural, que de-
dicava horários generosos ao ritmo e 
também ao melhor da MPB. 

Fui um dos tantos jovens enlou-
quecidos que atenderam a chamada 
mais maluca ainda do disk jóquei 

Big Terto para ver de perto a rainha 
do rock Rita Lee, que deixou o con-
forto de um hotel para se espremer 
no beco da Rádio Nordeste e conce-
der entrevista ao futuro publicitário 
Tertuliano Pinheiro.

Quando a publicidade me em-
purrou para o jornalismo, nos anos 
80, e comecei a assinar uma coluna – 
lá se vão trintanos (dá, licença mes-
tre Serejo?) – um dia me vi envolvido 
na feitura radiofônica. Os culpados 
foram Aluísio Lacerda e Casciano 
Vidal, dois viciados nas prolongadas 
marchas das apurações.

A estreia no microfone da his-
tórica Rádio Poti me fez lembrar o 
impacto quando ouvi pela primeira 
vez o som de uma rádio FM. Estava 
dentro de um Fusca quando a Reis 
Magos (96) começou a operar em rit-
mo de degustação, abrindo a era da 
música em tempo integral. Hoje as 
AM se tornaram FM.

Há alguns anos, Marcos Aurélio 
de Sá me fez puxar pela memória 
para contar a uma turma de alunos 
da UFRN fatos e casos do mercado 
radiofônico em Natal. Foi por essa 
época que Jânio Vidal inventou o 
programa Questão Política e me 
chamou pra tocar a balbúrdia que o 
RN chamava de debates.

A partir da experiência na FM 
Tropical, comecei a sentir que se 
iniciava uma virada nostálgica em 
ritmo de AM. De repente, os progra-
mas jornalísticos foram se enfi ando 
nos espaços ocupados por música e 
se tornaram donos da audiência. Ho-
je há noticiários, resenhas e análises 
em todas as faixas e para todos os 
gostos.

E toda essa minha narrativa é 
para dizer que a partir de segunda-
-feira, estarei de volta às ondas do 
rádio, dividindo com o amigo Jener 
Tinoco a bancada (na verdade, uma 
mesa redonda) do programa Bom 
Dia Cidade, no ar das 6h às 7h na 
94 FM, a Rádio Cidade. Vou disposto 
a interagir com o público e reviver a 
emoção de tocar conversa no rádio.

>> Pesquisas & pesquisas. Em 
apenas 120 horas, a campanha 
eleitoral no RN se movimenta 
nas expectativas de nada menos 
do que 4 pesquisas. Ontem saiu 
a da Band e Instituto Opine, 
hoje tem Ibope na Inter TV, 
domingo tem a da FIERN/Certus 
e na segunda-feira é a vez da 
pesquisa do Blog do BG.

>> Voto de fé. A candidata 
Marina Silva despencou entre os 
evangélicos, onde historicamente 
é bem votada. Está com 7% e viu 
Bolsonaro disparar com 36%. 
O capitão também lidera entre 
os católicos, com 21%, onde o 
segundo é Haddad, com 13%. 
Por décadas, o PT teve o apoio da 
cúpula católica.

>> Brasil futuro. A TV Globo 
está tendo um problemão para 
selecionar os vídeos enviados 
para o projeto “Brasil que eu 
quero”. Nas últimas semanas, 
milhares de mensagens são 
declarações de voto em Jair 
Bolsonaro ou desejos de um país 
do futuro governado pelo capitão 
e com combate à corrupção do 
PT.

>> Campeã de votos. A 
liderança isolada de Bolsonaro 
em São Paulo vitalizou mais 
ainda o nome da jornalista 
Joice Hasselman, candidata 
a deputada federal. A loira 
antipetista, que já foi da Veja, 
Jovem Pan, CBN e BandNews, 
deverá estourar nas urnas, 
talvez superando o recorde de 
Tiririca.

>> Avanço do mar. São 
incontáveis os casos de grandes 
ondas se levantando nos oceanos, 
ameaçando navios, e o nível do 
mar provocando inundações 
ribeirinhas. Há notícias no Chile, 
Irlanda, África do Sul, Grécia, 
Portugal. No Brasil, bramidos em 
Santos, Fortaleza, Maxaranguape 
e Caiçara, no RN.

>> Avanço do mar II. Religiosos 
e esotéricos falam de Apocalipse 
e de era de Aquarius, nas duas 
praias potiguares, pescadores 
citam para os turistas o evangelho 
de Lucas: “Haverá sinas no sol 
e na lua e nas estrelas; e na 
terra angústia das nações, em 
perplexidade pelo bramido do mar 
e das ondas”.

Pesquisa no Brasil confi rma: 
a iguinoraça astravanca o 

progréssio.  

(Ricardo Rosado)

Álvaro Dias desceu do salto 
Vicenza e rodou a anágua no 

passeio público.

(Letícia Machado)

Quanto mais pobre e sem 
educação, mais se vota errado. 

(Flávio Alex)

PICARDIA NAS REDES
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...da presidente eleita 
do Brasil e candidata 
ao Senado em Minas 
Gerais Dilma Rousseff: 
“No Brasil, segundo o 
IBGE, há 11,6 milhões 
de lares formados por 
mulheres e seus fi lhos, 
sem a presença de 
cônjuges masculinos. 
Minha solidariedade 
às mães e avós que 
heroicamente criam 
os seus fi lhos e netos 
sozinhas”;

...da Folha de S.Paulo: 
“Vídeo de 2015 foi editado 
para parecer manifestação 
de apoio a Bolsonaro 
na Esplanada dos 
Ministérios”;

...do Blog do Noblat: 
“Bolsonaro prometeu, se 
eleito, dobrar o número 
de ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Com 
qual objetivo? Com o de 
controlar o tribunal, uma 
vez que ele nomearia os 
novos ministros. Quem 
pensa assim é candidato a 
ditador, não a presidente. 
Ou então é maluco”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Saias justas. Nas parcerias 
construídas nessa campanha 
eleitoral, está sendo comum 
ocorrerem situações embaraçosas, 
as chamadas “saias justas de 
campanha”. A desta semana 
aconteceu na reunião organizada 
pelo vereador Dickson Nasser Júnior 
no bairro Cidade da Esperança.  
O parlamentar natalense,  que 
apoia Geraldo Melo e Garibaldi 
Filho para Senado, além de Rogério 
Marinho e Cristiane Dantas, se viu 
numa situação constrangedora. Foi 
quando Garibaldi e Geraldo Melo 
chegaram juntos, por coincidência, 
ao seu evento, com o candidato 
emedebista levando a tiracolo o seu 
ofi cial ‘segundo’ candidato a senador 
Antônio Jácome.

>> De fi ninho... Diante da situação, 
Garibaldi preferiu não entrar no local 
e apenas cumprimentou as pessoas 
na entrada, seguindo depois para 
outros compromissos. Já quem fi cou 
na reunião garante ter visto Geraldo 
pedido voto para Garibaldi, na 
conhecida “dobradinha natural”...

>> Ainda... Aliás , o candidato à 
reeleição senador Garibaldi Alves 
Filho tem protagonizado e sido 
vítima de outras saias justas por 
aí... Como nos encontros promovidos 
pelo vereador Preto Aquino. Isso 
porque o parlamentar pede voto 
para Garibaldi,  mas também para a 
concorrente ao Senado Zenaide Maia. 
A expressão de constrangimento do 
líder emedebista fi ca evidente toda 
vez que precisa ouvir o vereador 
falando da sua principal concorrente 
na corrida para o Senado...

>> Sem sentido. Se o mais grave 
que o governador Robinson Faria 
consegue dizer sobre a adversária 
na disputa pelo Governo Fátima 
Bezerra é que ela irá “transformar o 
RN em uma Venezuela”, a candidata 
petista pode encomendar a roupa 
da posse como governadora do RN 
a partir de janeiro de 2019. Por 
motivos simples: não existe a menor 
‘razão’ no que diz o atual gestor do 
Estado, é risível a justifi cativa dada 
por ele para o eleitor não votar nela. 
Tenta apenas engrossar o coro do 
“disse-me-disse” e dos “fakes” das 
redes sociais. Isso só fortalece a 
petista.
A declaração de Robinson foi dada 
durante entrevista na Rádio Cidade 
esta semana.
Em tempo: Nunca é demais lembrar 
que em sua eleição de governador 
Robinson recebeu o apoio em peso do 
PT, da senadora Fátima Bezerra ao 
do ex-presidente Lula.

>> Sessão especial. O Cinépolis Natal Shopping proporciona uma 
sessão de cinema especial para cerca de 300 crianças nesta sexta-
feira, 21, às 10h. Por meio de três instituições de caridade (Casa do 
Bem, Comunidade Canguaretama Pequiri e Projeto Ajuda Natal), os 
pequenos assistirão gratuitamente à animação “Hotel Transilvânia 
3” com direito a pipoca e refrigerante. Muitas delas nunca foram ao 
cinema antes.

>> Falando no Natal Shopping... Acontece nesta sexta-feira, 21, 
o lançamento da edição de Verão da Revista Rio Center, que terá 
na capa nada menos que o casal Fernanda Tavares/Murilo Rosa. O 
evento será marcado por um coquetel, as 18h30, na unidade do Natal 
Shopping. O casal foi escolhido para reforçar o propósito de oferecer 
informação para toda a família. A diretora de marketing da Rio 
Center, Mariana Araújo, explica que a revista é pensada não só para 
apresentar toda a variedade de produtos que a rede oferece, mas como 
uma importante via de diálogo com clientes e colaboradores.

>> Campanha. Um movimento em defesa da prerrogativa dos 
advogados. Esta é a proposta da campanha “Obedeça a Lei, Respeite 
a Advocacia”, lançada esta semana nas redes sociais por iniciativa 
do escritório Diógenes, Marinho e Dutra Advogados. O objetivo é 
combater as violações que os advogados entendem estar sofrendo no 
exercício da sua profi ssão.

>> Reta fi nal. Mais dois 
presidenciáveis estão 
confi rmados para visitarem 
o RN nos próximos dias. 
Ciro Gomes vem participar 
de comício ao lado do 
governadorável Carlos 
Eduardo neste sábado, 
22, em João Câmara. E 
quem também tem agenda 
confi rmada por aqui, só 
que em Natal, é Henrique 
Meireles. Ele confi rma vinda 
na segunda pela manhã. Na 
programação, reunião com 
segmentos empresarias e 
entrevistas.

>> Fábrica de sonhos. 
Voltada para o segmento 
de casamentos, festa 
de 15 anos e eventos de 
celebração da vida, a Revista 
Versailles lançou ontem a 
sua edição 2018. A publisher 
e editora, Larissa Borges, 
reuniu convidados no Salão 
Thalyson Salvino, em 
Morro Branco, para festejar 
a nova edição da revista, 
que este ano passa a ser 
um  anuário. Contendo 270 
páginas e capas múltiplas, 
a revista traz editoriais que 
valorizam a moda potiguar, 
casamentos, festas, histórias 
e muito mais, além das 
dezenas de fornecedores do 
segmento. 

Janaina Mulatinho, Beatriz Araújo e Lara Potiguar 
no lançamento do Carnatal 2018

Jornalista Eliana Lima curtindo 
dias de sol em Portugal, onde passa 
temporada cursando mestrado em 
Filosofi a Política, na Universidade 
Nova de Lisboa
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Após boatos que surgiram na 
internet de que Patrícia Pillar havia 
sido agredida pelo candidato à Presi-
dência Ciro Gomes (PDT), com quem 
foi casada entre 1999 e 2011, a atriz 
decidiu usar sua conta ofi cial do Ins-

Patrícia Pillar nega agressão de 
Ciro e garante voto no ex-marido

APOIO

“Isso é totalmente falso”, disse atriz

Os dois foram casados 
entre 1999 e 2001. “Estão 
usando minha imagem para 
notícias falsas”, disse ela

tagram para desabafar.
Em dois vídeos publicados em 

seu perfi l da rede social, Patrícia 
Pillar desmentiu as notícias. “Estão 
usando a minha imagem para divul-
gar notícias falsas, favorecendo um 
candidato que jamais seria o meu”, 
começou a global, se referindo ao 
presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Em seguida, Patrícia aproveitou 
para esclarecer as fake news. “Eu 
nunca sofri nenhum tipo de violên-
cia por parte de ninguém. Isso é to-
talmente falso”, completou. 

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

Você vai encarar o trabalho com a máxima 
disposição. Só cuidado para não assumir 
responsabilidades demais. Se já tem um amor, 
busque cumplicidade.

Os astros vão deixar você mais pensativo(a) hoje 
e talvez esteja reavaliando os rumos da sua vida. 
Pode ser bom desabafar com alguém. Você vai 
preferir manter um novo romance em segredo.

A sorte brilha a seu favor e será mais fácil 
conquistar o que deseja. Hora de buscar suas 
metas mais ambiciosas. Esqueça as diferenças 
e concentre-se no prazer de estar junto.

Você terá ótimas ideias, seja para otimizar o 
trabalho ou conquistar um futuro melhor. Amigos 
estão ao seu lado para o que der e vier. Ótima 
popularidade nas paqueras. 

Você pode se atrapalhar ao querer fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo. Procure se concentrar 
em uma tarefa de cada vez. Sua ligação com a 
família está mais forte. Estabilidade no romance.

Pode ter ótimas oportunidades de crescer no 
emprego, receber elogios e até conquistar uma 
promoção. Mas fi que bem longe de fofocas. 
Intrigas também podem atrapalhar o romance.

Gastos ou mudanças imprevistas podem trazer 
certa preocupação ao longo do dia. É melhor 
não contar muito com a sorte, especialmente à 
tarde. Boa fase para se declarar a alguém.

Bom dia para você investir nos estudos. Não 
perca a chance de fazer cursos, se aperfeiçoar 
no que faz ou aprender uma nova profi ssão. 
Cuidado para não sufocar o par com cobranças.

Você pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro 
e boas oportunidades de colocá-las em prática. 
Trabalho em equipe será mais produtivo. No 
amor, seu coração vai pedir mais segurança.

As coisas podem não sair exatamente como 
você planejou hoje, mas não deixe um 
imprevisto afetar o seu humor. Na paixão, seu 
charme vai atrair como ímã.

Você vai se sentir mais seguro(a) do que quer. No 
trabalho, terá prazer em mostrar sua efi ciência. 
Apenas tenha cuidado com o que vai dizer. Na 
conquista, fale abertamente o que quer.

Trabalhar em equipe será muito produtivo. Vai 
ser bom trocar experiências com pessoas. Quem 
planeja viajar à tarde pode enfrentar imprevistos. 
Não esconda nada do seu bem.

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)

NOVELAS

Karola afi rma a Beto que o bebê de Luzia morreu e acredita que Laureta a esteja traindo. Roberval e Luzia tramam 
contra Laureta. Laureta esconde as drogas de Juarez em sua casa. A família Falcão ajuda Gorete nas buscas a 
Badu. Karola decide se unir a Roberval e conta o que sabe sobre os crimes de Laureta.

SEGUNDO SOL

Resumos dos capítulos fi nais não serão divulgados pela emissora.
ORGULHO E PAIXÃO

Samuca e Marocas discutem na frente dos funcionários. Petra escapa e conta a Samuca que Amadeu é o 
dono da Criotec, e revela que ele deseja ser congelado até que a cura para seus males seja descoberta. 
Cecílio e Elmo entram na Criotec para resgatar Cairu. Samuca ajuda Petra a voltar para os Estados Unidos.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

564128937
291763854
387594216
952341768
176852493
843679125
415237689
629485371
7389165426003199

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

4 2 8
7 5

3 7 9
5 8

1 6 4 3
8 2

3 6 9
2 5

9 1 5

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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Natal/RN, 20 de setembro de 2018
A Comissão

A v i s o
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que após análise e julgamento das propostas de preços, decidiu desclassificar a 
empresa: SBA MONTAGENS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP. Em seguida, a 
comissão declarou vencedora da licitação a empresa VIPETRO CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Prazo recursal na forma da Lei.

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de rede coletora de esgoto 
pelo método não destrutivo através de furos direcionais, em Natal/RN.

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
PL Nº 0057/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Objeto: Execução dos serviços de limpeza de reservatório na Regional Natal Sul. 
A v i  s o

PL Nº 0153/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Natal/RN, 20 de setembro de 2018

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise da proposta de preços e de acordo com as exigências contidas no edital, julgou 
vencedora do presente certame a empresa CANTEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI. Prazo recursal 
na forma da Lei.

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão

Natal/RN, 20 de Setembro de 2018

RESULTADO DE JULGAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2018

Objeto: Execução de serviço de perfuração, complementação, desenvolvimento e teste de produção de 
2(dois) poços tubulares profundos, sendo localizado 01(um) no loteamento nova Mossoró III e outro no 
loteamento Campo Belo, ambos em Mossoró/RN..

A Comissão

NO RITO DA LEI Nº 13.303/2016

A v i s o
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
análise e julgamento das propostas de preços, classificou as empresas participantes de acordo com o 
quadro abaixo:

Dessa forma, a comissão realizou a conferência dos documentos de habilitação da empresa melhor 
classificada. Em seguida, a empresa HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA, foi declarada 
habilitada e vencedora do certame, por atender todas as exigências do Edital. Prazo recursal na forma 
da Lei.

CLASSIFI CAÇÃO
 

EMPRESA
 

VALOR R$
 

1º Lugar HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA  5.164.732,06  

2º Lugar EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO LTDA  6.028.464,00  

 

RESULTADO FINAL - LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018

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

OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ 
FERNANDES MACHADO, EM NATAL/RN. PROCESSO: Nº 42375/2016-1-SEEC. A Comissão 
Permanente de Licitação da SIN, no uso de suas atribuições, torna público, a quem interessar 
possa, que a empresa: MGM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi 
CLASSIFICADA em primeiro lugar com o valor total de R$ 1.141.133,10 (hum milhão, cento e 
quarenta e hum mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), na licitação supracitada. 
Considerando o prazo recursal, o processo encontra-se com vistas às interessadas para 
requererem o que couber, na forma da lei.

Natal/RN, 19 de setembro de 2018.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão/SIN

O Município de Serrinha, através de seu Prefeito, torna público que às 09h45min do dia 
16/10/2018, na sala de reunião da CPL, situada na Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro, 
será realizada Tomada de Preços, do tipo menor preço Global, 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. O edital encontra-se disponível na sede do município de Serrinha/RN, no site 
www.licitafacil.tce.rn.gov.br ou pelo e-mail serrinha.rn.licitacoes@gmail.com.

José Antônio de Medeiros Clemente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
PROCESSSO Nº. 032/2018

Serrinha/RN, 19/09/2018.

Prefeito Municipal

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 – PMT

Thiago Antunes Bezerra
Touros/RN, 20 de setembro de 2018.

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a 
licitação a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço Global. Objeto: registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos ônibus escolares pertencentes à Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Touros/RN, incluindo todos os serviços de mecânica 
em geral, com reposição de peças, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. Data/hora/local: 04 de outubro de 2018, às 09 Horas, Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Sede da Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª 
Andar, Centro – Cep 59.584-000 – Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos 
estão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação do Município de Touros/RN, Diariamente, 
no Horário Das 08h às 14h e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
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América espera fechar novo 
elenco até o dia 20 de outubro

REFORMULAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

“Encarar o desafi o com otimis-
mo, vendo nas difi culdades uma 
grande oportunidade” é o lema do 
novo técnico do time América de 
Natal, Luizinho Lopes, apresentado 
nesta quinta-feira, 20, em coletiva 
de imprensa, na sede social do clube.

Lopes vai comandar a equipe nas 
disputas do Campeonato Estadual, 
Copa do Brasil e Campeonato Bra-
sileiro. “Inicialmente, vamos montar 
o time, vamos confrontar as ideias 
juntamente com o clube. O segundo 
passo é partir para as contratações; e 
o terceiro, iniciar a pré-temporada em 

novembro”, explica.
Sobre contratações e mudanças 

no time, Lopes declarou que o clube 
tem contrato com o goleiro Danilo e 
alguns garotos de base. De acordo 
com o presidente do clube, Eduardo 

Rocha, as atividades vão começar 
desde agora. “O trabalho em campo 
começa dia 20 de outubro, quando es-
taremos reunidos, com dois meses de 
preparação para o campeonato que 
vai iniciar em janeiro”, fi nalizou. 

Técnico Luizinho Lopes foi apresentado à imprensa na sede social do América

Após a chegada do 
técnico Luizinho Lopes,  
time americano inicia 
preparativos para 
temporada de 2019

FUTEBOL

Bélgica e França 
dividem liderança
do ranking da Fifa

Em sua segunda atualização 
após a disputa da Copa do Mundo 
da Rússia, o ranking da Fifa trouxe, 
pela primeira vez, empate no topo 
da lista, com Bélgica e França 
dividindo a posição. O Brasil segue 
na terceira colocação. O empate na 
ponta se deve ao ligeiro crescimento 
da Bélgica nesta atualização do 
ranking. Na lista passada, os belgas 
ocupavam a segunda colocação, 
logo atrás da líder França, campeã 
mundial em solo russo. O time belga 
cresceu após obter triunfo na estreia 
na nova Liga das Nações. 

Reprodução / Reuters  

Brasil segue na 3º lugar geral

Renan Barão luta neste 
sábado no UFC São Paulo

MMA

Reprodução / UFC

O lutador potiguar Renan 
Barão enfrenta neste sábado, 22, 
em São Paulo, o americano Andre 
Ewell. O ex-campeão peso-galo do 
UFC não entrava no octógono desde 
fevereiro, quando foi derrotado por 
Brian Kelleher.

Além da disputa de Renan Ba-
rão, a edição do UFC 137 terá outras 
13 lutas. Na última semana acon-
teceu uma mudança: o peso-médio 
brasileiro Antônio Cara de Sapato 
se machucou e está fora do duelo 
que faria contra o canadense Elias 

Theodorou. Além disso, o brasileiro 
Charles do Bronx vai enfrentar o 
norte-americano Christos Giagos, 
em confronto no peso-leve.

O ex-campeão peso-galo Renan 
Barão volta à cidade em que con-
quistou sua última vitória pela divi-
são do peso-galo. O lutador potiguar 
voltou aos 61 Kg em fevereiro. 

Contra Andre Ewell, estreante 
na categoria e que venceu oito de 
seus nove últimos compromissos, o 
potiguar espera retomar o caminho 
das vitórias. 

Atleta potiguar, ex-campeão do peso-galo, enfrenta o americano Andre Ewell


