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SERVIÇO 08

Desburocratização em licenças 
agiliza investimentos no Estado

Obras na Hermes e Salgado 
Filho recomeçam nesta terça

Diretor do Idema credita bons resultados à melhora no diálogo entre a instituição e os empresários, o que 
facilitou a juntada de documentos. Ele diz que instituição mantém tripé biológico, físico e socioeconômico.

Desde o início das obras, em maio, já foram recapeados 4,7 Km no sentido 
centro-sul. Para encerrar o trabalho, Semov espera fi nalizar hoje tapa-buracos.

Obras de recapeamento da avenida foram iniciadas no mês de maio e foram paralisadas devido a entrave burocrático

José Aldenir / Agora RN
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Segunda-feira,
17 de setembro de 2018 
Edição nº 390 | ano 2

TEMPO
MAX: 30 ºC 
MIN: 21 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H05

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Alta da moeda, que atingiu o 
patamar de R$ 4,20, pode provocar 
elevações de custos em produtos.

Ideia é permitir que o time estreie o 
espaço no Campeonato Estadual. 
Capacidade é para 4,5 mil pessoas.

CONSEQUÊNCIA 09

ESTÁDIO 16

Mercado espera alta 
em itens básicos com 
disparada do dólar

Primeiras cadeiras
da Arena América 
são instaladas

TUCANO 04

Alckmin larga 
estigma de picolé 
de chuchu em 
visita a Natal
Presidenciável do PSDB esteve 
na Liga contra o Câncer e na 
fábrica da Guararapes na última 
sexta-feira, 14.



Perigo sob as águas

O engenheiro Fábio Pereira, do Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias em Engenharia (Ibape), recomenda uma 
manutenção urgente nas estruturas da ponte de Igapó, que 

liga a zona Norte de Natal ao resto da cidade. Segundo o especialista, 
a ponte não passa por cuidados há bastante tempo. O principal 
problema, de acordo com ele, são os chamados pilares-parede, que 
coincidem com a área de respingo da maré, que é uma ação agressiva 
à estrutura. “A armadura já foi corroída pela erosão, o que está 
sustentando lá é o volume. O que precisa ser feito é a recuperação 
desses pilares-parede e reforço”, disse Fábio durante audiência 
pública na semana passada na Câmara Municipal de Natal.

>> Tribunais. Como já era 
esperado, a eleição deste ano no 
Rio Grande do Norte está sendo 
marcada pela judicialização de 
muitos confl itos. Os principais 
candidatos a governador – Fátima 
Bezerra (PT), Carlos Eduardo 
Alves (PDT) e Robinson Faria 
(PSD) – têm recorrido à Justiça 
Eleitoral em diversas ocasiões, 
seja para pedir a remoção de 
publicações das redes sociais ou 
para cobrar punições por supostas 
irregularidades cometidas pelos 
adversários. A maioria dos 
pedidos, até agora, foi negada.

>> Esquentando. À medida em 
que o primeiro turno se aproxima, 
se intensifi cam também as 
acusações de um lado e de outro. 
É o acirramento natural da 
disputa, que este ano parece ter 
chegado tarde. Faltando apenas 
20 dias para a votação é que os 
principais candidatos subiram os 
tons dos discursos.

>> Saneamento. A Assembleia 
Legislativa debate em audiência 
pública nesta segunda-feira, 
17, a partir das 15h, as 
mudanças trazidas pela Medida 
Provisória nº 844/18, também 
conhecida como o Marco Legal 
do Saneamento Básico. O 
debate também vai tratar dos 
seus impactos para o Estado e 
para municípios potiguares. Na 
ocasião, será lançada, também, a 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Nossa democracia 
é a melhor forma 

de resolver nossos 
problemas”

Candidata da Rede à Presidência, 
Marina Silva, em alfi netada no 

general Hamilton Mourão (PRTB), 
candidato a vice-presidente de Jair 

Bolsonaro (PSL)

>> Seja fã. A plataforma 
virtual de fi nanciamento 
coletivo “Seja Fã” está 
disponível para arrecadar 
doações destinado a 
candidatos e engajar eleitores 
durante as campanhas de 
forma prática, transparente 
e segura a partir desta 
segunda-feira, 17. Pioneira 
no Rio Grande do Norte, a 
novidade é controlada pelo 
Banco Central (Bacen), 
sendo a única plataforma do 
RN aprovada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral que 
atendeu todas as exigências.

Frente Parlamentar em Defesa do 
Saneamento Público.

>> Falsas promessas. 
Candidato do PSTU ao Governo 
do Estado, Dário Barbosa defende 
uma renovação completa dos 
quadros políticos estadual. 
Segundo ele, integrantes das 
chamadas oligarquias estão se 
apresentando nas eleições deste 
ano, novamente, com “falsas 
promessas”.

>> Calote. O socialista também 
sugere o não pagamento da dívida 
pública, para que o Estado retome 
sua capacidade de investimento. 
Ele disse que é impossível 
realizar mudanças com a União 
destinando R$ 2 trilhões por ano 
de seu orçamento para pagamento 
da dívida pública. “A sociedade 
precisa ser reconstruída porque 
os três poderes só funcionam 
bem para os ricos”, afi rmou o 
candidato, em entrevista à 96 FM 
na semana passada.

>> Confi ança é tudo. O 
candidato do PT à Presidência, 
Fernando Haddad, acredita 
que os próximos dias serão 
determinantes para a campanha, 
mas que é necessário a militância 
ter “calma”. “Eles vão fi car 
nervosos nos próximos dias, e a 
gente tem de fi car calmo. Nós 
temos três semanas para virar e 
ganhar a eleição”, afi rmou.

Reprodução

Dida Sam
paio / Estadão

VENTO FORTE

RN se mantém como 
principal produtor de 
energia eólica no País

Nos sete primeiros meses 
de 2018, a geração de energia 
elétrica proveniente de geração 
eólica cresceu 17,8%, informou na 
última sexta-feira, 14, a Câmara 
de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE).

Segundo boletim da CCEE, 
as usinas que utilizam os ventos 
como insumo para a produção 
de eletricidade somaram 4.470 
megawatts (MW) médios entregues 
entre janeiro e julho, frente aos 
3.793,9 MW médios gerados no 
mesmo período de 2017.

A Região Nordeste domina 
a produção de energia movida 
por ventos. Dos dez maiores 
produtores, oito estão no Nordeste. 
O Rio Grande do Norte se mantém 
como maior produtor de energia 
eólica no Brasil, com 1.244,8 MW 
médios de energia entregues nos 
primeiros sete meses de 2018. 

José Aldenir / Agora RN

Geração cresceu mais de 17%

SEGUNDOS
EM QUINZE

Brasil tem quase 63 
milhões de negativados
O volume de consumidores com 
contas em atraso voltou a subir 
em todo o País. No último mês 
de agosto aumentou em 3,63% a 
quantidade de novos inadimplentes 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Trata-se 
do 11º crescimento consecutivo 
na comparação anual da série 
histórica.

José Aldenir / Agora RN
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A PROMOÇÃO MAIS
ESPERADA DO ANO.

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

NAS COMPRAS A PARTIR
DE R$ 140,00.

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.

Dono de instituto que pôs Zenaide 
em 2° tem mulher em prefeitura

SÃO GONÇALO

José Aldenir / Agora RN

Mulher do cientista político Da-
niel Menezes, diretor-geral do insti-
tuto de pesquisas Seta, a advogada 
Ingrid Paiva ocupa um cargo comis-
sionado na Prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante, principal reduto 
eleitoral da candidata ao Senado 
Zenaide Maia (PHS).

O marido de Zenaide, Jaime Ca-
lado (PMB), foi prefeito de São Gon-
çalo entre 2009 e 2016. O sucessor 
dele, Paulo Emídio de Medeiros (PR) 
– que nomeou a mulher de Daniel 

Menezes –, é aliado do ex-prefeito e 
apoia a candidatura de Zenaide para 
o Senado.

Admitida para o cargo de asses-
sora jurídica do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) em janeiro 

deste ano, Ingrid recebe desde então 
R$ 3,5 mil de salário bruto por mês, 
segundo o portal da transparência 
da prefeitura. A nomeação da advo-
gada aconteceu em 2 de janeiro, com 
publicação de portaria assinada pelo 
prefeito Paulo Emídio no Diário Ofi -
cial do Município.

Em perfi l publicado na rede so-
cial Facebook, Ingrid Paiva diz que 
trabalha no escritório Paiva Advoca-
cia. Ela não faz menção ao cargo que 
ocupa na Prefeitura de São Gonçalo.

O Instituto Seta, de Daniel, di-
vulgou nesta sexta-feira, 14, nova 
pesquisa para o Senado que mostra 
crescimento das intenções de voto de 
Zenaide Maia. A deputada federal, 
que surgia na terceira posição em 
outros levantamentos, apareceu com 
15% na estimulada, atrás apenas 
de Styvenson Valentim (Rede), que 
lidera com 21%. Candidato do MDB, 
Garibaldi Alves Filho tem 14%. 

Deputada federal Zenaide Maia (PHS)

Advogada Ingrid Paiva 
é assessora jurídica 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto. São 
Gonçalo é principal 
reduto de Zenaide

SEGUNDOS
EM QUINZE

Lewandowski pede vista
e adia decisão sobre Lula
O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal, 
pediu mais tempo de análise do 
julgamento de um recurso do 
ex-presidente Lula para reverter a 
decisão do STF que, em abril deste 
ano, negou liberdade ao petista. 
A análise do caso, que acontecia 
no plenário virtual, já contava com 
sete votos contrários ao recurso. O 
pedido irá a plenário presencial.
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Alckmin se lança ao corpo a corpo em 
campanha na passagem por Natal

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Provocado e chamado de Bolsonaro por alguns pacientes no Hospital da Liga, o candidato acaba 
aplaudido por voluntários da instituição e promete que, se for eleito, vai corrigir a tabela do SUS

Muito longe da imagem de “pico-
lé de chuchu” criada para ele pelos 
adversários, o candidato à Presidên-
cia pelo PSDB, Geraldo Alckmin, 
encarou sua agenda em Natal, na 
última sexta-feira, 14, tanto na visi-
ta à Liga Norte-rio-grandense contra 
o Câncer quanto depois à fábrica da 
Riachuelo, em Extremoz, em um dia 
de corpo a corpo com eleitores.

O candidato chegou ao primeiro 
compromisso fazendo questão de vi-
sitar quase todas as áreas da Liga, 
cumprimentando pacientes, funcio-
nários e colaboradores do hospital, 
sem se esquecer de posar para selfi es 
com todos que solicitavam durante a 
difícil caminhada.

Médico anestesista que disse se 
orgulhar de ter nascido na Santa Ca-
sa de Pindamonhangaba, município 
do Vale do Paraíba paulista, Alck-
min parecia à vontade no ambiente 
hospitalar, mesmo depois de ser 
provocado por alguns pacientes na 

recepção que durante sua entrada 
insistiam em chamá-lo de Bolsonaro.

Mas, quando chegou ao auditório 
da Liga, foi efusivamente aplaudido 
ao se lembrar dos voluntários que 
ajudam a difícil missão da Liga em 
atender gratuitamente a quem pre-

cisa. Com um tom de voz constante, 
seu primeiro pronunciamento tratou 
especifi camente dos grandes desa-
fi os brasileiros na saúde.

Acompanhado de nomes de ex-
pressão de seu partido, como o presi-
dente da Assembleia, Ezequiel Fer-

reira; o candidato ao Senado Geraldo 
Melo; o deputado federal candidato 
a reeleição Rogério Marinho e a de-
putada estadual Márcia Maia, entre 
outros, Geraldo Alckmin disse que 
não pretende alterar a lei do teto de 
gastos, mas vai encolher a gastança.

Renovou sua posição, no setor 
fi nanceiro, que vai estimular a pri-
vatização e a proliferação de bancos 
para incentivar a queda dos juros 
pela via da competição. “Enquanto 
no Brasil temos 400 instituições fi -
nanceiras, nos EUA há pelo menos 
4 mil”, lembrou. Mas ao responder 
uma pergunta, afi rmou que não pre-
tende privatizar a Caixa Econômica 
e o Banco do Brasil.

Outro compromisso assumido 
pelo candidato foi corrigir a tabela 
do SUS para os serviços médicos e 
se estabelecer como um parceiro na 
renovação tecnológica do setor hos-
pitalar para renovar equipamento 
obsoleto espalhado pelo País. 

Candidato esteve no Hospital da Liga e depois conheceu a fábrica da Guararapes

META

Rogério Marinho prevê geração de 35 
mil empregos  por meio do Pró-Sertão

José Aldenir / Agora RN

Em campanha para reeleição, 
o deputado federal Rogério Mari-
nho (PSDB) dedicou a agenda para 
visitar algumas ofi cinas de costura 
integrantes do Programa de Indus-
trialização do Interior, o Pró-Sertão. 
O parlamentar cumpriu agenda nas 
cidades de São José do Seridó, São 
Vicente, Parelhas e Jucurutu. Na 
oportunidade, o tucano, criador do 
projeto, anunciou a meta de chegar 
a 35 mil empregos diretos gerados 
pelo Pró-Sertão.

“Atualmente são 61 ofi cinas de 
costura gerando cerca de 5 mil em-
pregos diretos. Nossa expectativa 
é que, nos próximos anos, o projeto 
atinja a marca de 35 mil postos de 
trabalho”, disse o deputado durante 
reunião com os trabalhadores que 
atuam no setor. Rogério acredita que 
o único empecilho para se chegar a 
estes números é o processo judicial 
movido pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) contra o projeto, 
que está em tramitação no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT).

Em São José do Seridó, Rogério 
Marinho participou de três reuniões 
em fábricas. Depois seguiu para São 

Vicente, para mais um encontro com 
trabalhadores. Esteve em Parelhas, 
onde também estavam proprietários 
de ofi cinas de costura. Outro com-
promisso do dia foi em Jucurutu, 
quando se reuniu com lideranças. 

Em busca da reeleição, Marinho promete gerar milhares de empregos no RN 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Justiça Eleitoral indefere 
mais 16 candidaturas
Com o fi m do prazo para julgamento 
dos registros de candidaturas, 
marcado para hoje, dia 17, o Tribunal 
Regional Eleitoral do (TRE-RN) 
tem intensifi cado o trabalho para 
que todos os processos sejam 
julgados em tempo hábil. Conforme 
levantamento realizado, a Justiça 
Eleitoral terminou a semana passada 
com 357 processos julgados, número 
que corresponde a 66,79% do total. 
Ao todo, 533 pedidos de registros 
de candidaturas foram entregues ao 
TRE-RN.  Até a última atualização, 
341 registros de candidaturas foram 
deferidos, ao passo que 16 foram 
indeferidos pela Justiça Eleitoral.

José Aldenir / Agora RN
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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 17/09 ate 20/09/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

Tudo para você construir, reformar e decorar a sua casa em um só lugar.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência
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R$ 89,90 
 cada  

LIXEIRA EXTERNA
61cmx48cmx48cm, 60 litros,
em plástico, nas cores branca, 
61cmx48cmx48cm, 60 litros,
em plástico, nas cores branca, 
61cmx48cmx48cm, 60 litros,

preta ou amarela. Gioplast. 
em plástico, nas cores branca, 
preta ou amarela. Gioplast. 
em plástico, nas cores branca, 

CÓDIGO: 89226424-89441583-89226431

1

32
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preço do projeto

R$   774,70
 cada  

COZINHA MODULAR
Linha Cacau, 
na cor carvalho hannover. Itatiaia. 
Consulte condições de garantia e 
instalação na loja. Acabamentos, montagem, 
acessórios e eletrodomésticos não inclusos.
1  Armário Superior,  Armário Superior, 1 Porta 

Basculante, 27cmx29cmx80cm
R$ 74,90 cada Peso: 9,6kg. CÓDIGO:
89574492 2  Paneleiro 6 Portas, 
198cmx47cmx70cm R$ 399,90 
cada Peso: 18kg. CÓDIGO: 89574541
3  Gabinete de Cozinha,  Gabinete de Cozinha, 

90cmx50cmx120cm R$ 299,90 cada
Peso: 42,6kg. CÓDIGO: 8957453489574534

cozinha
especial

R$ 69,90 
 cada  

CESTO MULTIUSO  
Mod. 265, 54,2x53x36,9cm, 
46,4 litros, em plástico, nas
Mod. 265, 54,2x53x36,9cm, 
46,4 litros, em plástico, nas
Mod. 265, 54,2x53x36,9cm, 

cores azul ou branca. Sanremo.
46,4 litros, em plástico, nas
cores azul ou branca. Sanremo.
46,4 litros, em plástico, nas

CÓDIGO: 87939180-86647855

R$ 179,90 
 cada  

BALCÃO PARA COOKTOPBALCÃO PARA COOKTOP
4 Bocas, 2 portas, 
85cmx50cmx80cm. Itatiaia.
4 Bocas, 2 portas, 
85cmx50cmx80cm. Itatiaia.
4 Bocas, 2 portas, 

5 Bocas   R$ 179,90 cada  cada 
Peso: 24,5kg. 
CÓDIGO: 89574513-89574520

R$ 244,90 
 cada  

GABINETE DE COZINHA
82cmx95,4cmx53cm, na cor branca. Delinia.
Tampo, cuba e acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89578951

Exclusividade  

R$ 64,90 
 cada  

VARÃO DE CHÃOVARÃO DE CHÃOVARÃO DE CHÃO
122cmx56cmx80cm, em aço. Sensea.122cmx56cmx80cm, em aço. Sensea.
CÓDIGO: 89822005

R$ 379,90 
 cada  

COOKTOP À GÁS GLP OU GNCOOKTOP À GÁS GLP OU GN
11,5cmx55cmx46cm, com 4 bocas, 
acendedor automático, mesa de vidro, 
11,5cmx55cmx46cm, com 4 bocas, 
acendedor automático, mesa de vidro, 
11,5cmx55cmx46cm, com 4 bocas, 

na cor preta, bivolt. Fischer.
CÓDIGO: 89448345

em plástico, nas cores branca, 

CÓDIGO: 89226424-89441583-89226431

em plástico, nas cores branca, 

CÓDIGO: 89226424-89441583-89226431

R$ 649,90 
 cada

COIFA PAREDE
Mod. Cartésio, em inox, 60cm, 220V. Franke.
CÓDIGO: 88544414

R$ 349,90 
 cada  

FORNO DE BANCADA ELÉTRICOFORNO DE BANCADA ELÉTRICO
Mod. Hot Grill Line, 44 litros, 
54,4cmx61,6cmx38,5cm, 
na cor branca, 220V. Fischer.
CÓDIGO: 89662965

R$ 79,90 
 cada  

CUBA DE COZINHA
Nº 0, 14cmx34cmx40, 
em aço inox. Franke.
CÓDIGO: 89125715CÓDIGO: 89125715

Exclusividade  
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Atentado cancelou 7 de 
Setembro festivo lá fora

Tão logo soube do atentado a Jair Bolsonaro (PSL), na quinta 
(6), o Ministério das Relações Exteriores ordenou a todos 
os embaixadores do Brasil mundo afora “observar a devida 

sobriedade” nas celebrações de 7 de Setembro, “em razão da 
consternação” envolvendo o fato, cancelando inclusive shows 
artísticos e culturais. A Circular Telegráfi ca, à qual esta coluna 
teve acesso, foi acatada pelos embaixadores.

1 >> Dissimulação?
A Circular Telegráfi ca nº 108709 
foi enviada de forma particular, 
por e-mail. Mensagens ofi ciais são 
transmitidas na série telegráfi ca 
normal. 

2 >> Não foi particular
A Circular é expediente ofi cial, 
informa o embaixador Tarcísio 
Costa, do Itamaraty, e “não tem 
absolutamente nada de particular 
nisso”. 

3 >> Todos estranharam
“Verdade isso que recebi?”, 
indagou embaixador, em grupo 
restrito de diplomatas no 
whatsapp. “Não sei, mas vou 
sondar”, respondeu outro. 

4 >> Diplomatas incrédulos
“É verdade, sim”, esclareceu 
um terceiro. “Cancelar eventos 
é meio forte”, disse mais um, 
incrédulo. “Um tanto demais, 
não é?”.

>> Lição de especialista
O advogado e ex-deputado Genival 
Tourinho acompanhou o conterrâneo 
Darcy Ribeiro num jantar com 
Santiago Dantas, em Paris, em 1977. O 
sommelier, com um provador de prata 
pendurado no pescoço, sugeriu o “vinho 
ideal” para acompanhar o pedido, mas 
Santiago discordou da safra e travou 
com o especialista do restaurante uma discussão sobre a superioridade das 
uvas plantadas às margens esquerda ou direita do rio. Tourinho recordou: 
“Caipiras de Montes Claros, testemunhamos, eu e Darcy, o sommelier francês 
se render aos argumentos de Santiago Dantas.”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Ao lado deles, 

harmoniosamente, 
servimos ao povo e 

à nação”
Novo presidente do STF, Dias 

Toffoli prega a “harmonia” entre 
os Poderes do Brasil

>> Rei das 
distribuidoras quer 
bancada no Congresso
O bilionário Rubens 
Ometto, que multiplicou 
a fortuna no ramo de 
combustíveis, parece 
formar uma tropa de 
choque na política: ele é 
o maior fi nanciador de 
campanhas, com R$3,65 
milhões até agora. O 
fi nanciamento de Ometto 
coincide com a iminente 
votação, no Congresso, 
de projetos que ameaçam 
seu negócio mais 
rentável: a obrigação de 
refi narias e destilarias de 
venderem seus produtos 
às distribuidoras como a 
Cosan, que ele controla e 
cujo conselho preside.

>> Credibilidade nas ruas
Candidato à Câmara dos 
Deputados pelo PPS de Brasília, 
o delegado federal Luciano Leiro 
está cada vez mais orgulhoso 
da sua corporação. Onde chega, 
em campanha, é saudado por 
integrar a Polícia Federal.

>> Empresários no paredón
Candidata do PSTU a presidente, 
Vera Lúcia, fez um sorriso maroto 
ao ser indagada, em entrevista à 
TV Brasil, como escolheria as 100 
maiores empresas que ameaça 
estatizar: “Estão na lista da 
Forbes...”.

>> Melhor ter cuidado
Apesar da ordem da Justiça 
Eleitoral, a campanha do PT nas 
redes sociais continua a fi ngir 
que Lula é o candidato. E dizem 
ainda que “Haddad é Lula”. 
Periga também acabar preso por 
corrupção.

>> Gaiola de ouro
Dos 14 presos preventivamente 
na Operação Vostok, no Mato 
Grosso do Sul, o mais pobre tem 
cinco fazendas. Um deles, Zelito 
Alves Ribeiro, é dono de 27 e 
nasceu rico, assim como todos os 
outros.

>> Garçons no poder
O ministro Dias Toffoli só tem fãs 
no aclamado restaurante Santo 
Colomba, em São Paulo. Ele 
fez questão de mandar vistoso 
convite, com letras douradas, 
aos garçons do restaurante da 
Alameda Lorena. 

>> Aliança reconstruída
O ministro Carlos Marun disse à 
coluna que ignora a articulação do 
MDB com o PT, por meio de José 
Dirceu, para apoiar Haddad (PT) 
no segundo turno. Mas não achou 
isso o fi m do mundo.

HUMBERTO

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

O processo eleitoral está conse-
guindo substituir a operação Lava Jato, 
no fornecimento de lenha para aquecer 
a necessidade que temos, hoje em 
dia, de notícias quentes e que jogam 
adrenalina em nosso cotidiano, já bem 
apimentado com crimes, acidentes, trai-
ções, desvios, envios e prisões.

Desde o mensalão que não para-

mos mais de ter – praticamente todos 
os dias, informações que provocam tititi 
e mimimi nos grupos de zap, promoven-
do um intenso debate midiático/político, 
que insere o País como um dos mais 
ativos no bafafá partidário do planeta.

No que concerne à questão eleito-
ral, vivemos momentos passados de 
saber se o Santo do Guarujá ia ou não 
participar da eleição, também da defi ni-
ção dos candidatos, se o Bolsonaro ia 

O PT conseguiu dividir

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO 

conseguir legenda, se Marina ia aceitar 
entrar no jogo novamente, se Ciro ia ser 
vice do PT ou protagonista, se o MDB 
ia apoiar alguém ou ter seu próprio 
candidato, se seria Alckmin ou Dória,  
enfi m, tudo isso já passou e a situação 
começou a mostrar um crescimento 
consistente de Bolsonaro, provocando 
uma nova situação.

Com esse crescimento, AF e DF, ou 
seja, antes e depois da facada, o quadro 
político apontou na direção do posicio-
namento para o: nós ou eles. Assusta-
dos com a violência vinda da esquerda, 
já revelada em depredações diversas, 
bloqueios, falas, declarações, muitos 
eleitores estão chegando à conclusão 
ser perigoso deixar a esquerda chegar 
ao poder, tomando a decisão de aban-
donar seus candidatos mais moderados 

e partir para o tudo ou nada, passando a 
apoiar Bolsonaro.

A esquerda ainda está dividida, mas 
tende a fl uir em direção a um candidato, 
que parece ser Ciro, formando assim o 
jogo entre nós e eles, ou seja, ou à di-
reita ou à esquerda, sem mais espaço 
para moderados e centristas.

Segundo muitas pessoas, essa divi-
são vem sendo alimentada pelo PT faz 
tempo, quando demoniza empresários, 
cria cotas e se posiciona contra leis que 
prendem corruptos.

Parece que a esquerda vai provar 
do veneno que tentou inocular no seio 
da sociedade, fi cando para si mesma 
com a morte, e ressuscitando com suas 
práticas, uma direita que andava prati-
camente morta e cooptada.

Que situação, rapaz...
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Candidatos ao Governo apontam ações 
de políticas públicas para as mulheres

PROPOSTAS

Marcos Santos / USP

Principal bandeira 
dos postulantes ao 
Executivo do RN é o 
aumento do número de 
delegacias da mulher

O Rio Grande do Norte é o esta-
do brasileiro com a maior proporção 
de feminicídios do País, segundo 
dados do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). Em 2017, o Tribunal de 
Justiça do Estado registrou 8,4 mil 
casos de violência doméstica contra 
as mulheres. Diante desse cenário, 
surge a necessidade de implantação 
de políticas públicas voltadas para 
as mulheres. A maioria dos candida-
tos ao Governo apostam em investi-
mentos em delegacias especializadas 
para solucionar o problema.

Fátima Bezerra (PT), única mu-
lher candidata ao Governo do RN, 
propõe iniciativas que garantam a 
autonomia econômica das mulheres 
e o empenho no cumprimento da Lei 
Maria da Penha. “Nós temos o com-
promisso implementar uma rede de 
proteção à vida das mulheres, recu-

perar e ampliar o número de delega-
cias de atendimento e a construção 
de Casas Abrigo”, completou.

Carlos Eduardo Alves (PDT) 
propõe a implementação de dele-
gacias regionais especializadas no 
atendimento de mulheres em cida-
des polos do RN, a garantia de di-
reitos das mulheres em situação de 
violência e a criação de Casas Abrigo 
nas áreas de maior incidência da vio-

lência doméstica.  
Robinson Faria (PSD) propõe o 

desenvolvimento de um aplicativo 
para denúncias e orientações e a cria-
ção de mais delegacias da mulher. 

Entre as propostas de Brenno 
Queiroga (Solidariedade), estão a 
qualifi cação e inserção das mulheres 
no mercado de trabalho e o reco-
nhecimento da violência de gênero. 
“Nós pretendemos criar também um 

protocolo de atendimento específi -
co para casos de violência contra a 
mulher. Um plano transversal, que 
atinja todos as secretarias do esta-
do”, completou o candidato.

Já Carlos Alberto (PSOL) aposta 
na educação para solucionar o pro-
blema. “O feminicídio é um proble-
ma grave que vem de uma cultura 
machista arraigada na sociedade. 
Isso só pode ser transformado, à lon-
go prazo, através da educação. Mas 
agora, é necessário investir nas de-
legacias especializadas e na polícia 
feminina”, afi rmou.

O candidato Heró Bezerra (PR-
TB) propõe a criação de um Centro 
de Referência da Mulher com atendi-
mento psicológico e jurídico para dar 
suporte a mulheres que passaram 
por situação de violência e a capa-
citação dos profi ssionais envolvidos 
nesse atendimento. Dário Barbosa 
(PSTU) defende a construção de cre-
ches gratuitas e em tempo integral e 
a criação de uma Secretaria Estadu-
al dos direitos das mulheres.

Freitas Jr (Rede) não apresenta 
propostas nesse âmbito em seu pla-
no de governo. 

RN registrou mais de 8 mil casos de violência doméstica em 2017

TRANSPORTE

Linhas de ônibus intermunicipais
terão serviço de bilhetagem eletrônica

José Aldenir / Agora RN

O Departamento de Estradas de 
Rodagens do Rio Grande do Norte 
(DER) regulamentou na sexta-feira, 
14, a implantação do sistema de bi-
lhetagem eletrônica para as linhas 
de ônibus intermunicipais da Região 
Metropolitana de Natal.

Segundo Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe, diretor-geral do DER, a me-
dida é uma forma de monitorar o 
número de passageiros que utilizam 
esse tipo de transporte. “Será um 
controle impessoal e informatizado 
para que tenhamos ciência das des-
pesas com meia passagem de estu-
dantes, de idosos que não pagam, 
entre outras possibilidades. Com 
esse monitoramento, não haverá so-
negação, por exemplo”, explicou.

Ainda serão realizados estudos 
para que a implantação do serviço 
nas linhas.

Ainda de acordo, há possibilida-

de do sistema de integração se esten-
der até Natal. Contudo, ele não deu 
prazos ou detalhes sobre o processo. 
“Com a padronização do serviço 

nos ônibus, os cartões de passagens 
já existentes vão continuar sendo 
utilizados, a possibilidade existe”, 
fi naliza.

Ainda serão realizados estudos para que a implantação do serviço nas linhas

SEGUNDOS
EM QUINZE

Detran inicia a Semana 
Nacional de Trânsito
O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) inicia nesta 
terça-feira, 18, as atividades de 
fortalecimento da Semana Nacional 
de Trânsito. Serão realizadas blitzes 
educativas nas principais avenidas 
de Natal.As atividades educativas 
também serão levadas para a 
cidade de Parnamirim e palestras 
em escolas pública vão acontecer 
em Natal, Mossoró, Santa Cruz, 
Caicó e Currais Novos.
No dia 22, a programação 
contempla ainda um passeio 
ciclístico organizado pelo Projeto 
Vida no Trânsito (PVT). 

José Aldenir / Agora RN
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Prefeitura reinicia as obras de 
recapeamento da Salgado Filho 

TRÂNSITO

José Aldenir / Agora RN

Previsão da Secretaria 
de Obras de Natal é 
que as obras sejam 
concluídas até o mês 
de novembro

A Secretaria Municipal de Obras 
Públicas (Semov) vai iniciar o reca-
peamento das avenidas Salgado Fi-
lho e Hermes da Fonseca no sentido 
sul-centro nesta terça-feira, 18. A 
previsão é que as obras sejam con-
cluídas até o mês de novembro.

Desde o início das obras, em maio 
passado, já foram recapeados 4,7 Km 
no sentido centro-sul. Para encerrar 
o trabalho, a Semov espera fi nalizar 
até nesta segunda-feira, 17, o serviço 
de tapa-buracos ao longo da extensão 
da Hermes e Salgado Filho.

Está sendo investido o valor de 
R$ 2,8 milhões nas obras. Destes, já 
foi pago pouco mais de R$ 1 milhão. 
O secretário municipal de Obras, 
Tomaz Neto, declarou que o recapea-

mento vai trazer mais segurança no 
trânsito. “As obras vão proporcionar 
mais conforto para os motoristas, 
além de diminuir os danos nos auto-
móveis”, fi naliza. 

Obras de recapeamento da avenida foram iniciadas no mês de maio

OBRA

Caern estende rede 
de abastecimento de 
água em Macaíba

A Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) vai ampliar a rede de 
abastecimento no município de 
Macaíba. Serão benefi ciadas 
pelos serviços de extensão a Rua 
Alameda Verdes Mares, no limite 
do bairro de Lagoa das Pedras 
e o Loteamento Liberdade. Os 
moradores poderão ter acesso 
à água encanada. Vale lembrar 
que esta mesma via também está 
recebendo pavimentação pela 
Prefeitura de Macaíba. 

Reprodução / Macaíba

Obra vai atender duas regiões
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Alta do dólar pode proporcionar 
mais aumentos nos combustíveis 

CÂMBIO

José Aldenir / Agora RN

A alta do dólar, que atingiu o 
patamar de R$ 4,20, pode provocar 
elevações de custos em produtos que 
mexem com o bolso dos mais pobres 
aos mais ricos: os combustíveis e 
o gás de cozinha. Os dois produtos 
estão com preços atrelados ao dólar, 
que já valorizou 26% este ano e, por 
enquanto, está com um viés de alta.

Sandra Barbosa, do Núcleo de 
Estudos Econômicos da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern), explica que o aumento 
da taxa de juros nos Estados Uni-
dos proporcionou o direcionamento 

de muitos investimentos para lá, 
deixando países emergentes – como 
o Brasil – em uma posição desfavo-
rável, mesmo a taxa de juros básica 
daqui ser de 6,25% ao ano, ou seja, 
três vezes maior que a americana. 

Há outros países, como a Turquia e a 
Argentina, em que a situação é pior, 
por não ter reservas cambiais, o que 
o Brasil tem de sobra.

Para Sandra Barbosa, uma 
maior valorização do dólar tenderá 
– em princípio – favorecer o setor 
exportador de maneira geral. No en-
tanto, ela lembra que muitas empre-
sas exportadoras já têm contratos 
com o dólar prefi xado, justamente 
para não sofrer tanto com instabi-
lidades mercadológicas, tanto com 
dólar alto, quanto com o dólar baixo. 
Na avaliação da economista, como o 
Brasil importa a maior parte do pe-
tróleo e gás que consome, os maiores 
riscos são de novos aumentos sobre 
estes produtos. Apesar dos fatores 
externos infl uenciarem no cenário 
de incerteza, as questões internas 
desencadeadas pelas incertezas  
processo eleitoral também podem 
causar estragos econômicos. 

  Há riscos de aumento nos preços 

Outros itens de grande 
importância, como o 
gás de cozinha, cujo 
preço está atrelado ao 
dólar, tem cenário igual

NATAL 

Procon constata 
aumentos nos preços 
da cesta básica

O Procon Natal realiza 
semanalmente pesquisa de cesta 
básica nos estabelecimentos 
comerciais da cidade. Em agosto, 
foi constatado um acréscimo 
nos preços da cesta básica com 
40 (quarenta) itens divididos 
por categorias como mercearia, 
açougue, hortifrutigranjeiros, higiene 
e limpeza. Os itens de mercearia 
subiram 2,39% nos supermercados 
e tiveram o preço reduzido, variando 
-1,22% em mercadinhos. Na 
categoria açougue, o aumento foi 
bem pequeno: 0,02%. 

José Aldenir / Agora RN

Em agosto houve alta de 2,39%
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Licenças ambientais ágeis 
aumentam investimentos 

DESBUROCRATIZAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Idema conseguiu reduzir o tempo de tramitação 
das licenças de seis meses para apenas dois dias

Três anos e nove meses depois 
de assumir o comando do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do RN (Idema), o 
engenheiro agrônomo Rondinelle 
Oliveira encerrará 2018 com al-
guns números inéditos. Conseguiu 
reduzir o tempo de tramitação dos 
processos, dentre eles a dispensa de 
licenciamento, que antes era de no 
mínimo seis meses e passou para 
apenas dois dias. Nesse caso, a expli-
cação é simples: melhorou o diálogo 
da instituição com os empresários, o 
que facilitou a juntada de documen-
tos e o entendimento entre as partes.

Para Rondinelle, trata-se apenas 
de uma prática que ele qualifi ca de 
“constitucional” – a razoabilidade.

Depois da inauguração do res-
sorte Vila Galé, em Touros, no come-
ço do mês, que gerou imediatamente 
400 empregos diretos da região, Ron-
dinelle experimenta outra vitória à 
frente do Idema, resumindo o tripé 
de princípios de ações da instituição 
sob a regência dele: o biológico, o físi-
co e o socioeconômico.

Baseados nas resoluções do Con-

selho Estadual do Meio Ambiente 
(Conema), o Idema tem conseguido, 
segundo ele, pôr em funcionamento 
muitos projetos no campo que impac-
tam diretamente a sobrevivência e a 
produção agrícolas. E, considerando 
que o Banco do Nordeste só fi nancia 
projetos com aprovação ambiental, 
muita coisa passou a andar no Rio 
Grande do Norte.

“Há sob muitos aspectos legisla-
ções equivocadas e exageradas que 
precisam um olhar razoável por par-
te do gestor da operação ambiental 
e é isto que temos procurado fazer”, 
reconhece Rondinelle. 

Rondinelle desburocratizou a gestão

Quase 30% das indústrias não 
utilizam tecnologias digitais

ANALÓGICO

José Aldenir / Agora RN

O setor industrial brasileiro 
precisa incorporar novas tecnologias 
para se adequar à chamada Indús-
tria 4.0. É o que mostra pesquisa da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), realizada no início de 2018. O 
percentual de indústrias do país que 
utilizam pelo menos uma tecnologia 
digital passou de 63%, em 2016, pa-
ra 73%, em 2018, mas quase 30% 
das empresas ainda não utilizam 
nenhuma dessas ferramentas, o que 
tem impedido o desenvolvimento do 
setor industrial no Brasil. 

Entre as empresas entrevistadas 
pela CNI, apenas 48% reconhecem a 
importância das tecnologias digitais 
e pretendem investir em recursos da 
Indústria 4.0, que traz a integração 
do mundo físico e virtual, por meio 
de inovações tecnológicas. Outro 
dado que expõe o desafi o do Brasil 
para incorporar as novas tecnologias 
ao setor produtivo é a utilização de 

robôs industriais. Em 2017, a comer-
cialização destas máquinas bateu 
recorde. Segundo a Federação Inter-
nacional de Robótica (IFR, na sigla 
em inglês), foram comercializadas 
381 mil máquinas em todo o mundo. 
O estoque de robôs industriais em 
operação chegou a 1,8 milhão de uni-
dades e o número de máquinas em 
uso em todo o planeta deve passar de 
três milhões, em 2020. 

Parte do Polo industrial de Macaíba
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REALITY

Anitta é convidada 
para participar 
do “The Voice Brasil”

Anitta foi convidada para 
participar da nova etapa do The 
Voice Brasil. A cantora estará no 
palco da atração hoje e ajudará 
Ivete Sangalo, Michel Teló, Lulu 
Santos e Carlinhos Brown.

Na quinta-feira, 13, os técnicos 
tiveram que tomar grandes 
decisões durante a fase Remix. 
Priscila Tossan, Edson Carlos, Dri 
e Erica Natuza foram salvos por 
seus respectivos técnicos e não 
precisaram se apresentar.

Nas apresentações, David 
Nascimento e Murilo Bispo foram 
escolhidos por Brown. Arthur 
Henrique e Isa Guerra fi caram no 
time de Lulu. Flavia Gabê e Kevin 
Ndjana foram selecionados por 
Ivete e Lais Yasmin e Léo Pain 
agradaram Teló. 

João Cotta / TV Globo

Ela vai ajudar técnicos na seleção

Ana Furtado corta o cabelo
em fase fi nal de tratamento

Instagram / Reprodução

Responsável pelo novo look foi o hair designer 
Ricardo Rodrigues, que apostou em um repicado

Ana Furtado aproveitou a últi-
ma sexta-feira, 14, para renovar o 
visual e cortar o cabelo. O responsá-
vel pelo novo look foi o hair designer 
Ricardo Rodrigues, que apostou em 
um repicado com franja. Na reta fi -
nal do tratamento contra o câncer de 
mama, a apresentadora da TV Globo 
explorou a ocasião para falar sobre 
as mudanças de sua vida no geral.

“Tempo de mudanças... Elas fa-
zem parte das nossas vidas. Umas 
ótimas e maravilhosas, como a ma-
ternidade. Outras nem tanto... al-
gumas são impostas. Nos assustam, 
mas ensinam. Terminei a minha 
químio e sou agradecida por ter si-
do vitoriosa nessa primeira missão. 
A radioterapia vem na sequência 
e tenho certeza de que sairei nova-
mente vitoriosa. Tempo também de 
celebrar a vida e virar uma página 
importante dela. Hoje vivi um tipo 
de rito de passagem. Cortei o meu 
cabelo”, disse ela aos fãs.

No Instagram, a morena tam-
bém revelou seu “truque” para con-
trolar a queda de cabelo durante as 

sessões de quimioterapia: ela usou a 
touca inglesa, tecnologia inovadora 
que reduz o caimento dos fi os duran-
te o tratamento.

“Meu cabelo resistiu guerreira-
mente à tamanha covardia contra 
ele. Santa touca inglesa! Homens e 
suas tecnologias... tive esse privilé-
gio! Os fi os que foram voltarão e os 
que fi caram cairão... esse é ciclo da 
vida. ‘Nada é permanente, exceto a 
mudança’, Heráclito, o seu pensa-
mento é precioso e nos ensina que 
permanentemente vivemos mudan-
ças”, destacou a apresentadora. 

Apresentadora trata câncer de mama

SEGUNDOS
EM QUINZE

José Loreto comemora
5 meses da fi lha, Bella

Na reta fi nal da gravidez, 
Isis Valverde curte viagem

José Loreto comemorou os 5 
meses da fi lha, Bella, na última 
sexta-feira, 14. O ator publicou um 
vídeo superfofo ao lado da esposa, 
Débora Nascimento, fazendo 
cócegas na barriguinha da menina.
“5 meses da risada mais alegre, 
do olhar mais curioso, do carinho 
mais gostoso, da conexão mais 
profunda”, escreveu.

Isis Valverde e o marido, André 
Resende, têm curtido dias de 
calmaria e descanso em Aiuruoca, 
cidade do Interior de Minas Gerais 
onde a estrela nasceu. O local, que 
tem pouco mais de 6 mil habitantes, 
é recheado por paisagens naturais 
belíssimas, como cachoeiras e 
montanhas. A atriz compartilhou a 
viagem no Instagram.

Instagram / Reprodução

LUTA CONTRA O CÂNCER
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alexmedeiros1959@gmail.com

“Quanto mais 
você sua no 

treinamento, 
menos sangra no 

campo de batalha”

(George Patton)

>> Ronaldo e a 
namorada. O craque 
português deixou a Espanha, 
mas a Espanha não sai dele. 
Há dias rola uma polêmica 
envolvendo sua namorada, 
Georgina Rodriguez, 
que o tem preocupado. 
O canal Telecinco exibiu 
matéria sobre a prisão do 
pai da jovem e dias depois 
descobriu uma meia-irmã, 
Patrícia Rodriguez, que 
foi colocada num orfanato 
pela madrasta. Patrícia se 
diz rejeitada por Georgina. 
Ronaldo quer processar a 
TV.

>> Seleção de craques. 
Marque esses nomes: Jeff Bezos, 
Elon Musk, Mark Zuckerberg, 
Tim Cook, Satya Nadella, Marc 
Benioff, Shantanu Narayen, 
Reed Hastings, Jeff Weiner, 
Larry Page e Sergey Brin. 
Depois pesquise sobre eles no 
Google, pois são os 11 melhores 
líderes nos negócios segundo a 
Forbes.

>> Efeito facada. A tentativa 
de tirar Jair Bolsonaro do jogo 
político saiu pela culatra. Depois 
das pesquisas Datafolha, Ibope, 
BTG/Pactual e Paraná, agora é 
a XP/Investimentos que registra 
novo crescimento das intenções 
de voto no capitão, que saiu de 
23% para 26%. Ciro Gomes é 
segundo com 12%.

>> Quadrilha no Planalto. 
O jornalista Ricardo Rosado foi 
cirúrgico no Twitter, lembrando 
que a sociedade reclama do 
crime organizado comandado 
dentro das cadeias, enquanto 
um partido faz campanha 
eleitoral para eleger um 
presidente tutelado por um 
criminoso que dá suas cartas 
dentro da cadeia.

>> Livro sobre Trump. O 
livro “Fear” (Medo) do jornalista 
Bob Woodward sobre a 
administração Donald Trump 
alcançou na terça passada um 
recorde de vendas, com 750 mil 
cópias, além da versão digital. A 
editora Simon & Schuster fez a 
nona reimpressão, acumulando 
1,15 milhão de exemplares.

>> Super Neymar. Depois de 
virar personagem do Maurício 
de Souza, o jogador Neymar 
está ganhando mais um 
destaque em quadrinhos, num 
projeto do estúdio americano 
Fan The Flame. O atacante do 
PSG será um herói que usa suas 
tatuagens como superpoderes 
para combater inimigos 
sobrenaturais.

>> O Demolidor III. Enfi m, 
a Netfl ix divulgou um teaser 
da 3ª temporada da série 
do Demolidor, esperada há 
algum tempo pelos fãs. O vídeo 
mostra Matt Murdock usando o 
primeiro uniforme do defensor e 
confessando ao padre Lantom que 
prefere morrer como o diabo do 
que viver como advogado.
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Os brinquedos do amor

Eis que o universo amoroso 
começa a se dividir entre as 
brincadeiras do sexo e o sexo 

de brincadeira. Uma coisa que há 
algum tempo poderia ser absurda 
ou própria das histórias de fi cção 
científi ca tipo B, agora já é realidade 
na Europa, pelo menos nas cidades 
de Moscou, Barcelona e Turim.

Acabam de ser criados por lá 
bordéis onde as garotas de progra-
ma não são mulheres de carne e 
osso e sim de silicone, as já conhe-
cidas “sexy dolls” (bonecas hiper-re-
alistas) fabricadas principalmente 
no Japão e alguns países europeus 
como Rússia, Itália e Holanda. A 
marca Lumidolls inventou o bordel.

Na quarta-feira passada, a po-
lícia de Turim invadiu a unidade 
local e fechou a partir do argumento 
sanitário, já que a casa não tinha 
algumas licenças para funcionar 
com a estranha natureza comercial 
e de lazer. De acordo com jornais 
europeus, a adesão às bonecas vem 
aumentando a cada semana.

A procura é tamanha que no 
bordel de Turim que as reservas que 
iam até janeiro do ano que vem já 
haviam esgotado antes da chegada 
da polícia. Em Moscou, o preço da 
brincadeirinha chega a 180 euros e 
quem fi car satisfeito pode comprar 
aa companhia e levar para casa. A 
Lumidolls está faturando.

Nos escritórios da empresa, que 
é uma das mais especializadas na 
fabricação das bonecas, já existem 
160 pedidos para abertura de bor-
deis em diversas cidades da Europa. 

O anonimato dos clientes é garanti-
do, mas alguns se empolgam tanto 
que acabam se revelando na própria 
divulgação do prazer.

A tecnologia das bonecas (há 
também bonecos) conta com silicone 
e termoplástico, equipadas até com 
um sistema que simula os batimen-
tos cardíacos, que aceleram à medi-
da que a atividade sexual aumenta. 
Nos quartos dos cabarés há banhei-
ras e televisão com programação 
pornô.

O tempo de permanência no 
local é de meia hora a duas horas, 
variando entre 80 e 180 euros. A 
clientela é obrigada a acatar o có-
digo de ética e não danifi car a mu-
lher-objeto ou homem-objeto. Ao 
fi nal da brincadeira, uma equipe 
faz tratamento de limpeza e higiene 
nas bonecas, que fi cam prontas pra 
outra.

Os bordéis da Lumidolls fun-
cionam até meia-noite. Falta saber 
o que acontecerá depois da inter-
venção policial em Turim. Mas em 
Moscou e Barcelona segue sem in-
cidentes. Para a compra, as bonecas 
custam entre 865 e 1.731 euros, com 
opção de escolha da altura, cor da 
pele e dos olhos.

Na Europa, as encomendas le-
vam em torno de 15 ou 20 dias para 
a entrega. Um usuário natalense 
que experimentou declarou que as 
garotas de silicone são lindas, ma-
cias e numa discrição enorme. Não 
há risco de falarem em empodera-
mento, nem fazerem mimimi por 
causa de Haddad ou Bolsonaro.

Putz! Haddad quer 
ser presidente do Brasil 
apenas para soltar Lula. 

(Daniel Caldas Pessoa)

O Brasil não precisa de presidente 
por procuração. Não aguenta 

outra Dilma. 

(Ciro Gomes)

Empoderamento 
feminino é só massinha 

de manobrinha.
(Danilo Gentilli)

PICARDIA NAS REDES
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...da jornalista Andréia Sadi: “Vice de Bolsonaro diz que nova 
cirurgia ‘aumenta prazo’ para candidato retornar à campanha. E 
afi rma que, se Bolsonaro topar e TSE, tb, ele irá a debates. ‘Não 
me incomodo nem de ser chamado de jumento de carga’”;

...do jornal O Globo Brasil: “Na TV, eleitores do PT falam 
de perda de direito em programa que apresenta Haddad como 
candidato de Lula”;

...UOL: “Pacote tributário: Governo vai propor redução do IR 
de empresas após eleição, diz ministro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Segurança. O deputado 
federal Rafael Motta se colocou 
à disposição do Sindicato dos 
Agentes da Polícia Civil para 
buscar melhorias para a segurança 
pública estadual. O Sinpol-RN tem 
entregue aos candidatos uma carta 
compromisso com pleitos nacionais 
das Polícias Civil.

>> Preocupação. A segurança 
pública, por sinal, tem sido uma 
preocupação do deputado Rafael 
Motta. Tanto que a primeira 
emenda coletiva do RN para a 
área foi proposta por ele, com a 
destinação de R$ 40 milhões para 
a instalação de uma central de 
videomonitoramento da Grande 
Natal.

>> Para enfrentar a corrupção. 
A Ordem dos Advogados do Brasil 
no Rio Grande do Norte (OAB/
RN), o Movimento Articulado de 
Combate à Corrupção (MARCCO), 
a Associação dos Magistrados do 
Rio Grande do Norte (AMARN) 
e a representação estadual 
do Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral (MCCE) vão 
apresentar hoje, 17, às 9h, na 
sede da OAB/RN, uma agenda 
propositiva de enfrentamento e 
prevenção da corrupção no Governo 
do Rio Grande do Norte.
A Carta de Compromisso foi 
assinada por todos os candidatos 
ao comando do Executivo Estadual: 
Carlos Eduardo (PDT), Robinson 
Faria (PSD), Fátima Bezerra (PT), 
Freitas Júnior (Rede); Brenno 
Queiroga (Solidariedade), Carlos 
Alberto (PSOL); Dário Barbosa 
(PSTU) e Heró Bezerra (PRTB).

>> Propostas. O documento 
elenca dez propostas que visam 
prevenir a corrupção, melhorando 
a transparência das ações 
do governo, a probidade e a 
moralidade administrativas no 
exercício das funções de comando 
na Administração Direta e 
Indireta. 
Dentre algumas propostas, estão 
a recomendação para que o 
Governo do Estado não convide 
para assumir cargos de gestão 
pessoas que respondam a processos 
judiciais, seguindo a “Lei da Ficha 
Limpa” e a redução drástica 
de recursos para campanhas 
autopromocionais.

>> Na rota. Natal entra na rota dos presidenciáveis nas últimas 
semanas de campanha. Neste sábado, quem desembarcou por aqui 
foi o tucano Geraldo Alckmin. Nesta semana, é João Amoedo, do 
Novo, quem tem evento marcado na cidade. O emedebista Henrique 
Meireles também trará sua campanha a Natal na última semana de 
setembro. Há ainda expectativa para que o pedetista Ciro Gomes (que 
cancelou sua agenda na cidade, no dia do atentado contra Bolsonaro) 
e o petista Fernando Haddad também venham pedir voto aos 
natalenses antes da eleição.

>> Ação em Macau. O 
Ministério Público através da 
Comarca de Macau começou 

uma investigação com vistas a 
desbaratar um antigo esquema 

de corrupção envolvendo a 
MacauPrev, órgão previdenciário 

macauense, que estaria 
concedendo aposentadorias ou 

outros benefícios, indevidamente, 
para pessoas que, simplesmente, 

não preenchiam os requisitos 
básicos para receber tais direitos. 

A convocação do MP tem a 
anuência do prefeito Tulio 

Lemos, que decidiu provocar 
aquele órgão do Judiciário 

para apurar as suspeitas. Há 
indícios de envolvimento com 

cargos comissionados e pessoas 
contratadas, ligadas ao atual 

vice-prefeito de Macau, Rodrigo 
Aladim, que já foi presidente da 

MacauPrev.

Exibindo certifi cado Unesco 
do Complexo Educacional 
Contemporâneo, entregue em 
Salvador, Irany Xavier de Andrade 
comemora ainda nova idade e os 
38 anos da escola

Desfi le Marc Jacobs Verão 2019, em 
Nova York

>> Clima tenso . Uma 
entrevista concedida pelo 
prefeito Álvaro Dias sobre 
o aumento do valor da 
passagem de ônibus na capital 
movimentou os bastidores 
da Câmara Municipal de 
Natal na última quinta-feira, 
13, e deixou um clima tenso 
entre os vereadores da Casa. 
Tanto que a sessão do dia 
já foi aberta com a palavra 
do presidente, vereador 
Ranieri Barbosa, criticando as 
declarações dadas pelo do chefe 
do Executivo, que disse que o 
legislativo municipal foi um dos 
responsáveis pela alta no preço 
do transporte público.

>> Despreparo. “Foi infeliz 
nas palavras o prefeito, seja 
pelo desconhecimento ou 
despreparo. A declaração 
dele demonstra que ele 
precisa e muito se capacitar 
para ser prefeito de uma 
capital. Transferir uma 
responsabilidade que não é da 
Câmara... Tem que conhecer 
um pouquinho a Lei Orgânica 
do municipio porque ele é 
prefeito de Natal”, disparou 
Ranieri.
Os vereadores isentam a 
Câmara dessa decisão, que, 
segundo eles, foi tomada de 
forma isolada pelo prefeito.

>> Liberdade questionada. 
Ainda na movimentada sessão 
da última quinta-feira na 
Câmara Municipal de Natal, 
a vereadora Carla Dickson 
pediu a palavra para repudiar 
a liberação, pela Justiça, do 
menor preso na operação 
que acabou na morte do fi lho 
caçula do ex-prefeito de Lajes 
e candidato a deputado federal 
Benes Leocádio. “Vamos ver 
quantos mais esse jovem irá 
matar. Espero que não seja 
fi lho de nenhum de nós aqui. 
Que tipo de lei é essa que temos 
nesse pais?”, questionou a 
parlamentar em tom de revolta.
Em tempo: Carla fez a 
crítica após o vereador 
Sandro Pimentel mencionar 
que já fazem seis meses do 
assassinato da vereadora do RJ 
Marielle Franco e ninguém foi 
preso até agora pelo crime.
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Parece que o clima entre Wanes-
sa Camargo e Graciele Lacerda está 
melhorando. Após diversos barracos 
familiares entre a fi lha e a noiva 
de Zezé Di Camargo, as duas fi nal-
mente se seguiram no Instagram na 

Wanessa Camargo e Graciele 
passam a se seguir no Instagram

RECONCILIAÇÃO

Elas, contudo, ainda não trocaram likes

Filha e noiva do cantor 
Zezé di Camargo se 
desentenderam no
passado por ciúmes

última sexta-feira, 14.
Apesar de não terem trocado 

likes até o momento, o fato chamou 
atenção dos internautas que estão 
ligados na relação de ambas, até 
porque, dos três fi lhos do sertanejo, 
apenas Igor Camargo demonstra 
carinho por Graciele.

Suas irmãs, Wanessa e Camilla, 
já chegaram a considerar que a mo-
rena tenha sido a responsável pelo 
fi m do casamento de mais de trinta 
anos da mãe e, por isso, evitam-na 
nos eventos. 

Reprodução / Instagram

NOVELAS

Laureta revela a Severo que Roberval negocia diamantes. Severo espiona Roberval e descobre sobre Dominick. 
Laureta convida Dominick para uma festa em sua casa. Selma convida Doralice e Ionan para almoçar em sua 
casa, e Maura se incomoda. Ícaro se declara para Rosa e os dois se amam. 

SEGUNDO SOL

Darcy se emociona ao descobrir sobre a gravidez de Elisabeta. Ernesto comemora com Ema a notícia sobre 
o bebê que a esposa espera. Incentivada por Flávia, Mariana sugere iniciar uma nova liga de competição de 
motocicletas. Ofélia, Felisberto, Aurélio e o Barão vibram com as gravidezes de Elisabeta e Ema.

ORGULHO E PAIXÃO

Marocas termina o noivado com Samuca, que fi ca arrasado. Ela avisa ao pai para nunca mais tomar 
decisões por ela. Amadeu demite Petra. Petra planeja levar Cairu para fora do país com a ajuda de Herberto. 
Zelda conta a Betina que o casamento de Samuca e Marocas pode não acontecer. 
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HORÓSCOPO

Ótimo astral para quem planeja viajar. O dia 
também favorece os estudos, as atividades 
religiosas e culturais. Pode se apaixonar por 
alguém de outra cidade.

A Lua realça o seu poder de comunicação e você 
saberá direitinho o que dizer para convencer as 
pessoas. Sucesso garantido para quem trabalha 
com vendas. Seu charme ajudará na conquista.

Mudanças devem agitar o dia. Observe os 
acontecimentos, pois pode surgir uma boa 
oportunidade de dar aquela guinada na vida. 
Desejos à fl or da pele no romance.

Você vai se preocupar mais com dinheiro e com 
a sua estabilidade. Sinal verde para iniciar um 
negócio próprio. A companhia da família dará 
segurança. No amor, controle o ciúme.

Trabalhar em equipe será uma boa opção para 
agilizar as tarefas hoje. Ainda mais se puder 
contar com conhecimento de alguém experiente. 
Fase animada para quem namora à distância.

Época perfeita para apresentar uma ideia 
inovadora ou para reivindicar melhorias aos 
chefes. Terá coragem de sobra para tomar a 
iniciativa na conquista.

Terá disposição para organizar suas coisas. 
Aproveite para dar uma geral em casa ou para 
arrumar as coisas no trabalho. Quem busca um 
amor pode se apaixonar por pessoa conhecida.

O cansaço da semana pode pesar hoje e 
descansar no seu canto será uma ótima opção. 
Se você vai trabalhar, prefi ra cumprir suas 
tarefas a sós. No romance, reforce a confi ança.

Seu único desejo hoje será curtir a vida em boa 
companhia. Para quem vai trabalhar, a dica é 
unir-se aos colegas e espalhar bom humor. No 
romance, paixão e carinho em dose dupla.

Você vai querer mais liberdade para conquistar 
seus objetivos. Hora de investir no que você quer 
para o seu futuro. Na união, respeitem o espaço 
um do outro.

Você vai começar o dia com uma incrível 
disposição para trabalhar ou arrumar a casa. 
Atração por pessoa conhecida pode fi car 
irresistível. A dois, prefi ra programas caseiros.

Os astros aconselham você a manter em 
segredo todos os seus planos. Um trato na 
aparência fará bem à sua autoestima. Pode 
começar romance com alguém do trabalho.

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)
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PL Nº 0146/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 
PROTOCOLO NET: 30.052 / 2017-8

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de colares de tomada para suprir demanda anual de 
todas as regionais.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro da Companhia de Águas e Esgotos do RN, designado através da Portaria 0757/2017-D, 
com fundamento no Art. 4º, Inciso XX da Lei 10.520/02, resolve divulgar como vencedoras do certame 
acima mencionado as empresas: CY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS 
LTDA, dos itens 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 e 24, e NELIA MARIA 
CYRINO LEAL - ME, dos itens 03, 07, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28. Outrossim, no uso de suas 
atribuições, decide ADJUDICAR o certame acima aos referidos licitantes, conforme as condições 
ofertadas em suas propostas.

Natal/RN, 14 de Setembro de 2018
Gilvan Pontes da Silva - Pregoeiro

 

Objeto: Execução de serviço de perfuração, complementação, desenvolvimento e teste de produção de 
um poço tubular profundo, com profundidade estimada de 1200 metros, localizado em área de expansão 
urbana, do município de Grossos/RN.

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:

A v i s o

A Comissão

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.

Natal/RN, 14 de Setembro de 2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2018 - NO RITO DA LEI Nº 13.303/2016

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA  VALOR R$  
1º Lugar HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA  3.892.790,23  
2º Lugar EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO LTDA  3.946.170,00  

 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

 PROCESSO N. 02610007.001133/2018-72 – TOMADA DE PREÇOS 021/2018
AVISO AOS LICITANTES

 

Natal, 14 de setembro de 2018.
Wadme Inácio Bezerra

Presidente da CPL-EMATER-RN

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 04/10/2018, 
às 09:00 (nove) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018, para Contratação de 
empresa para construção do Centro de Disponibilidade de Informação e Tecnologia da 
EMATER/RN no município de João Câmara/RN. O edital com as demais especificações 
encontra-se à disposição dos interessados na sede da EMATER, com a CPL, situada no Centro 
Administrativo do Estado, Bloco VI – Lagoa Nova – Natal/RN, no horário de 8:00 às 13:00 horas.

 

AVISO AOS LICITANTES

RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

PROCESSO N. 02610007.000381/2018-04 – TOMADA DE PREÇOS 022/2018

Natal, 14 de setembro de 2018.

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 02/10/2018, às 
10:30 (dez e trinta) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018, para Contratação 
de empresa para serviços de reforma dos Centros de Disponibilidade de Informação e 
Tecnologia da EMATER/RN nos municípios de Patu/RN, Messias Targino/RN, Itaú/RN, 
Rodolfo Fernandes/RN e Serrinha dos Pintos/RN. O edital com as demais especificações 
encontra-se à disposição dos interessados na sede da EMATER, com a CPL, situada no Centro 
Administrativo do Estado, Bloco VI – Lagoa Nova – Natal/RN, no horário de 8:00 às 13:00 horas.
 

Wadme Inácio Bezerra - Presidente da CPL-EMATER-RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018

Eder Guilherme Dantas Lopes - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio/RN, em 14 de setembro de 2018.

A prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através de seu Pregoeiro Oficial torna público que realizará 
a licitação acima epigrafada conforme: DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/09/2018 as 09:00 
horas. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/09/2018 – 09:30 HORAS – OBJETO: 
Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura aquisição futura e de forma 
parcelada de equipamentos e suprimentos de informática para suprir as demandas das Secretarias do 
Município de Santo Antônio/RN. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas na sala 
da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, Rua Padre Cerveira - 505 - 
Centro - Santo Antônio/RN, ou pelo telefone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com 
ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br; de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 
às 13:00 hs.



Estão encerradas as janelas de 
transferência do futebol brasileiro. 
Dados da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) mostram que 
1.466 jogadores e R$ 1,5 bilhão fo-
ram envolvidos em negociações até o 
dia 31 de agosto de 2018. 

Os números estão no levanta-
mento da própria entidade, respon-
sável pelo monitoramento, organiza-
ção e regularização dos contratos e 
transferências dos clubes nacionais.

Ao fi nal do período para trans-
ferências de atletas do futebol bra-
sileiro para o exterior, 116 jogadores 

foram negociados a partir de com-
pensação fi nanceira, e os valores 
totalizaram mais de R$ 1,3 bilhão. 
O montante segue o câmbio indicado 
pelo Banco Central (BC) em 10 de 
setembro de 2018. Ao todo, 808 atle-

tas profi ssionais saíram do país na 
última janela internacional. No sen-
tido contrário, considerando o fl uxo 
de entrada no Brasil dos jogadores 
provenientes do exterior, as cifras 
apontam para R$ 182 milhões. 
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América inicia instalação
das cadeiras na nova arena

ESTÁDIO

José Aldenir / Agora RN

O América instalou as primeiras 
cadeiras do setor Premium da Arena 
América. A ideia é permitir que o ti-
me estreie o espaço no Campeonato 
Estadual de 2019. O estádio terá ca-
pacidade de 4,5 mil pessoas.

Já foram instaladas 400 cadeiras 
até o momento. Os equipamentos 
são os mesmos que foram instala-
dos na Arena das Dunas, no estádio 
Beira Rio (Internacional) e Allianz 
Parque (Palmeiras).

Segundo o clube, restam pouco 
mais de R$ 2 mil em material para 
complementar a lista referente a 
louças e metais sanitários dos ba-
nheiros do estádio. A compra do ma-
terial, em forma de doação, poderá 

ser feita na loja Comjol, do Alecrim. 
A lista se encontra na recepção do 
estabelecimento.

O projeto da Arena América prevê 
capacidade total para 25 mil torcedo-
res – ainda sem prazo para conclusão. 
Após a fi nalização do primeiro módu-
lo de arquibancadas, serão iniciadas 
as obras de ampliação do camarote e 
a etapa da arquibancada posterior.

O time alvirrubro tem contado 
com o apoio dos torcedores para 
adquirir os materiais por meio da 
campanha “A Torcida Ergue seu 
Estádio”. Em apenas um mês, foram 
adquiridos 80% do material das lou-
ças, com listas disponibilizadas em 
lojas de construção civil. 

Direção do clube espera utilizar o novo estádio a partir do Estadual de 2019

Futebol brasileiro movimentou 
mais de R$ 1,5 bilhão em 2018

MERCADO

Gilvan de Souza / Flamengo

Foram negociados 808 
atletas profissionais do 
país durante a última 
janela do mercado 
internacional 

Atacante Vínicius Júnior se transferiu do Flamengo para o Real Madrid (ESP)

DESPORTO

Jogos Escolares de 
Macaíba 2018 iniciam 
nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Macaíba 
(SMEL) inicia nesta segunda-feira, 
17, a realizar a edição dos Jogos 
Escolares (Jemas) 2018.

O público-alvo desses jogos 
são os estudantes das escolas da 
rede pública (municipal e estadual) 
e privada do município. 

As disputas vão até o dia 28 
deste mês de setembro. Esta edição 
vai reunir 36 escolas, envolvendo 
mais de 1,2 mil alunos em duas 
categorias: 9 a 11 anos e dos 12 a 
14 anos. 

Reprodução / Macaíba

Evento terá 1,2 mil atletas


