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EM TEMPOS DE CRISE 04

Carlos Eduardo deixou de cobrar 
quase R$ 74 milhões em dívidas
Empresas de transporte público de Natal - que foram benefi ciadas com reajuste de quase 9% nas tarifas 
em maio - devem este valor ao Município. Hoje candidato a governador, ex-prefeito abriu mão da cobrança.
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Arthur Dutra 
defende reforma 
tributária e novo 
modelo de Fundeb
Com 35 anos, jovem advogado 
é candidato pela segunda vez. 
Agora, espera conquistar uma 
cadeira na Câmara Federal com 
ideias reformistas para o País.
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Muito além do inquérito do Mi-
nistério Público Estadual, aberto 
no início de setembro, para inves-
tigar o reajuste nas passagens de 
ônibus da capital, concedido em 
março e que apura o pagamento de 
propina à campanha do candidato 
Carlos Alves, uma outra dúvida 
martela as cabeças de bom senso.

Que pessoa jurídica estaria 
executando a construção e refor-
ma das 50 paradas prometidas no 
acordo que selou a contrapartida 
do município mediante a qual fi cou 
acertado o reajuste que elevou a ta-
rifa de R$ 3,35 para R$ 3,65?

Uma coisa é certa: alguns 
desses pontos de ônibus já foram 
entregues. É o que se pode depre-
ender do depoimento de usuários 
colhidos pelo Agora RN.

Quantos? Ninguém sabe in-
formar ao certo e por uma razão 
compreensível – nem a Prefeitura, 
por meio da STTU, ou o Seturn, 
representando os empresários de 
transporte, tem a informação para 
fornecer.

Na verdade, um joga a pergun-
ta para o outro desde o começo da 
semana, quando este jornal pautou 
a reportagem publicada na man-
chete desta terça-feira, 25.

A versão mais provável e que 
necessita de uma comprovação 
mais robusta, indica que a constru-

ção e/ou reforma dos abrigos sequer 
consta de um documento ofi cial en-
tre a STTU e Seturn. Como se fosse 
algo de boca, tratado com imensa e 
injustifi cável informalidade.

De fato, a tal cláusula de con-
trapartida em benefício da popula-
ção usuária do transporte coletivo, 
não se vê em lugar nenhum. Pode 
ser que venha a aparecer, embora 
sua existência seja desconhecida 
dos atores principais.

Nada disso é bom. Reforça que 
os promotores de justiça que inves-
tigam a suposta propina eleitoral 
podem esbarrar em algo difícil de 
explicar e cujas consequências re-
sultem, no mínimo, em improbida-
de e, no máximo, sabe Deus o que 
seja.

Segurança máxima

Quase cinco mil policiais militares, civis, bombeiros, polícia 
de trânsito, Força Nacional e guardas municipais de Natal, 
Mossoró e Macau irão participar do esquema de segurança 

para as eleições deste ano no Rio Grande do Norte. O plano 
operacional foi apresentado nesta terça-feira por representantes da 
secretaria estadual de segurança pública e defesa social. Cada local 
de votação terá, de acordo com o plano, entre dois policiais e seis 
policiais no primeiro turno das eleições, em 7 de outubro. 

>> A culpa é dele. O candidato 
do Solidariedade a governador, 
Brenno Queiroga, disse que seu 
adversário Carlos Eduardo Alves 
(PDT) contribuiu, enquanto prefeito 
de Natal, para a formação de uma 
“fábrica de vulneráveis” – pessoas 
que, na avaliação dele, entraram 
no mundo do crime por falta de 
oportunidades, educação e saúde.

>> Abre aspas. “Ele foi prefeito da 
quarta cidade mais violenta do País. 
Os bandidos que estão roubando hoje 
em Natal são as crianças do passado 
que não tiveram escola, que viram 
o pai morrer na fi la de um hospital 
por falta de atendimento e que 

COLUNA DOAGORA
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“ É hora de
o RN aposentar

as oligarquias
que há anos

afligem o povo”

Senadora Fátima Bezerra, candidata 
do PT ao Governo do Estado, sobre 

seus adversários Carlos Eduardo 
Alves (PDT) e Robinson Faria (PSD)

procuraram emprego e não tiveram. 
Isso porque o dinheiro público 
da cidade de Natal estava sendo 
investido na próxima campanha”, 
disse Brenno, em entrevista à 94 FM.

>> Tranquilidade. O presidente 
Michel Temer mencionou as 
eleições 2018 no Brasil em discurso 
de abertura da Assembleia Geral 
das Nações Unidas nesta terça-
feira, 25. Ao falar sobre a sucessão 
presidencial, disse que fará a 
transição com “a tranquilidade 
do dever cumprido”. “O País que 
entregarei a quem o povo brasileiro 
venha a eleger é melhor do que 
aquele que recebi”, destacou.
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ARTIGO

O dia sete de outubro se 
aproxima de nós rapidamente e 
o que me torna extremamente 
apreensivo é a inércia e o desprezo 
assumidos pela nossa classe, frente 
ao que vai ser decidido neste dia.

Temos que mudar radicalmente 
de conduta, não podemos perder 
mais tempo, como uma classe 
uníssona e sendo ainda a que 
goza de maior confi ança frente a 
população, temos que nos posicionar 
contra a situação calamitosa da 
assistência à saúde, como um 
todo, herdada dos últimos governos 
socialistas.

Quem melhor que nossa classe 
conhece as verdadeiras mazelas que 
afetam nosso povo? Quem dentre 
vós, nobres colegas, ainda não se 
sentiu impotente diante da morte de 
um paciente, ou mesmo criança, por 
falta de insumos básicos, vagas na 
UTI, falta de hemoderivados, e tantos 
outros? Quem ainda não se sentiu 
triste e mesmo chorou diante de tanto 
descalabro?

Temos que sacrifi car, mais uma 
vez, o nosso escasso tempo de 
descanso e convivência familiar, 
para sairmos às ruas em busca de 
votos, já que temos vários candidatos 
que são médicos e compartilham 
conosco estas angústias do dia a dia. 
São eles, que após serem eleitos, 
poderão, no parlamento, fazer leis 
que mudem o atual modelo de 
assistência à saúde.

Votar é muito importante, mas 
se cada médico trabalhasse tendo 
como meta cem votos, teríamos, 
como classe, a capacidade de 
infl uenciarmos seiscentos mil votos. 
Vamos acreditar, isto é possível, com 
estes votos elegeremos senadores, 
deputados federais e estaduais, 
todos médicos e comprometidos com 
a classe. Esse é o foco essa é a luta.

Vamos às ruas, como nunca 
pensamos que um dia o faríamos. 
Não existe, neste momento, mais 
tempo para vacilações, ou seremos 
novamente expostos a todo o tipo 
de mazelas como fi las intermináveis 
para cirurgias, precarização do 
serviço médico, mais “médicos” 
cubanos, abertura indiscriminada de 
faculdades de medicina e, por fi m, 
um adeus fi nal ao sonho de uma 
carreira de estado para os médicos.

Francisco das Chagas Bastos
Presidente em exercício do Sinmed RN

Em defesa da 
saúde no Brasil

A obra misteriosa 
do Seturn

EDITORIAL
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Carlos Eduardo fez vista grossa para 
dívida de R$ 74 mi, acusa Robinson

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

Informação vem à tona em meio a uma investigação do Ministério Público de que ex-prefeito avalizou 
aumento de passagem em troca de propina - a ser paga por Agnelo Cândido, presidente do Seturn

O governador Robinson Faria, 
candidato à reeleição pelo PSD, de-
nunciou em seu programa eleitoral 
na TV que a Prefeitura do Natal 
deixou de cobrar – durante a ges-
tão do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves, hoje candidato a governador 
pelo PDT – quase R$ 74 milhões de 
empresas que operam o sistema de 
transporte público municipal.

As informações vêm à tona em 
meio a uma investigação do Minis-
tério Público Estadual que envolve 
Carlos Eduardo e Agnelo Cândido, 
presidente do Seturn, sindicato que 
representa as empresas. O órgão 
apura se o ex-prefeito de Natal teria 
acertado com o empresário o rece-
bimento de propina para avalizar 
o reajuste de 8,96% nas tarifas de 
transporte, concedido em maio. A 
investigação está sob sigilo.

De acordo com dados apresenta-
dos pela propaganda de Robinson, a 
empresa Nossa Senhora da Concei-
ção é a que tem o maior débito: R$ 
29,9 milhões. A segunda é a Trans-
fl or, cuja dívida ultrapassa os R$ 18 
milhões. Já os débitos da Reunidas 
e da Santa Maria somam, juntos, 
mais de R$ 25,7 milhões. Os da-
dos, segundo o programa eleitoral, 
foram obtidos junto à Secretaria 
Municipal de Tributação (Semut). 
Todos os débitos estão inscritos em 
Dívida Ativa.

Prefeito desde 2004, Carlos Eduardo não cobrou débitos inscritos em Dívida Ativa

Apesar de acordo, STTU e Seturn não 
têm detalhes sobre obras em paradas

Nem a Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) nem o 
Sindicato das Empresas de Trans-
porte Urbano (Seturn) sabem infor-
mar detalhes da obra de reforma e 
construção de abrigos em paradas de 
ônibus de Natal. Os serviços foram 
efetivamente iniciados nesta terça-
-feira, 25.

O Agora RN tem mostrado que 
os dois órgãos se contradizem sobre 
o assunto.

A STTU alega que a responsabi-
lidade pela obra é do Seturn e que as 

reformas e construções seriam uma 
espécie de contrapartida do sindicato 
pelo reajuste da tarifa de transporte 
concedido pela Prefeitura do Natal 
no último mês de maio. A pasta, con-
tudo, não informou ao Agora RN os 
detalhes do serviço.

Nesta terça-feira, 25, a secreta-
ria informou que uma equipe espe-
cializada do próprio sindicato é que 
está executando os serviços, e não 
uma empresa contratada. O diretor 
técnico do Seturn, Nilson Queiroga, 
afi rmou, por sua vez, que cada em-

presa fi cou responsável por partes 
da obra – e ele não tem maiores de-
talhes sobre a questão.

Não se sabe quanto está sendo 
gasto com os serviços nem o prazo 
para fi nalização da obra. As refor-
mas e construções seguem sob sigilo.

A construção das novas paradas 
é resultado de um acordo fi rmado 
em maio entre Prefeitura e Seturn. 
A reportagem solicitou o suposto ter-
mo de compromisso assinado entre 
as duas partes, mas a STTU ainda 
não disponibilizou o documento. 

José Aldenir / Agora RN

Paradas de ônibus na Ribeira

O programa de Robinson, vei-
culado na segunda-feira, 24, ques-
tionou o motivo pelo qual os valores 
não foram cobrados pela gestão de 
Carlos Eduardo na Prefeitura do 
Natal. E apontou também que, não 
bastasse isso, a administração auto-
rizou reajuste nas passagens.

Reportagem do Agora RN do úl-
timo dia 13 mostrou que o reajuste 
benefi ciou as empresas de ônibus 
da capital. Autorizado em maio, o 
aumento provocou um aumento de 
4,5% na arrecadação de junho das 
seis empresas que operam em Na-
tal. No primeiro mês em que o novo 
valor das passagens (R$ 3,65) vigo-
rou durante 30 dias, as empresas 
recolheram quase R$ 18,9 milhões, 
contra R$ 18,06 milhões em abril 
– quando as passagens ainda custa-
vam R$ 3,35.

Essas informações estão na 
plataforma Dados Abertos, da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU). O portal mostra 
que, após o reajuste de maio, as 
empresas têm obtido ganho na ar-
recadação. Em julho, último mês 
em que os dados estão disponíveis, 
a receita ultrapassou a marca dos 
R$ 19 milhões.

E o valor arrecadado com pas-
sagens nos meses de junho e julho 
poderia até ser maior, não fossem 
as férias escolares.

Nossa Senhora da Apresentação R$ 29.951.181,11
Transfl or R$ 18.606.872,11
Reunidas R$ 13.537.897,56
Santa Maria R$ 12.248.373,84

TOTAL R$ 73.962.647,62

DÍVIDAS DAS EMPRESAS
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Arthur Dutra defende mais 
educação e menos imposto

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Candidato a deputado federal pelo Solidariedade (SD), ele foi a primeira 
liderança formada pelo Renova-BR no Estado, com trabalho anticorrupção 

Jovem, disposto e engajado na 
política, o advogado Arthur Dutra 
tem plena certeza que o Brasil po-
de mudar para melhor e que este 
é o momento, começando pelo Rio 
Grande do Norte. Candidato a de-
putado federal pelo Solidariedade 
(SD), este especialista em Direito 
do Trabalho atuante no setor há 12 
anos vai para a sua segunda eleição. 
Há dois anos, foi candidato a vere-
ador e obteve votação semelhante à 
de candidatos eleitos.

Direto em suas propostas, Ar-
thur Dutra afi rma que quer mudar 
o Congresso Nacional e o País a 
partir de um conjunto de novas leis 
que possa benefi ciar a maior parte 
da sociedade potiguar e brasileira. O 
fato de ter formação jurídica garan-
te a criação de novos projetos de lei 
para agilizar a tão sonhada reforma 
tributária, com a fi nalidade de de-
safogar a economia e destravar um 
contencioso tributário na ordem de 
R$ 4 trilhões.

Para Arthur Dutra, a legislação 
brasileira é caótica e gera inseguran-
ça jurídica em praticamente todos os 
setores. Além disso, ele defende a re-
alização do pacto federativo no sen-
tido de que a União possa comparti-
lhar mais recursos com os Estados e 
municípios. “É preciso prestigiar os 
municípios, que é onde tudo aconte-
ce”, disse Arthur Dutra, que preten-
de trabalhar no combate à corrupção 

e denunciar – à sociedade – todo e 
qualquer tipo de caso e em qualquer 
esfera de poder.

Segundo Arthur Dutra, o tra-
balho na Câmara dos Deputados 
será baseado em um conjunto de 
72 medidas anticorrupção, ou seja, 
instrumentos legais que impeçam 
fraudes e desfalques ao erário. Ar-
thur Dutra foi a primeira liderança 
potiguar formada pelo movimento 
Renova-BR – programa nacional de 
preparação de novas lideranças com 
o objetivo de renovar a política brasi-
leira. Arthur Dutra também liderou 
manifestações na Assembleia Legis-
lativa, denunciando o escândalo dos 
funcionários fantasmas.

O movimento Renova-BR forma-

rá outra turma a partir do próximo 
ano e o objetivo da escola é formar 
líderes políticos que adotem critérios 
rigorosos. É desta forma que Arthur 
Dutra se preparou e agora seu no-
me está na disputa para a eleição a 
deputado federal. Para o candidato, 
é preciso uma atenção especial na 
educação básica. “O Brasil precisa 
acabar com este gargalo. Meu nome 
está à disposição da sociedade para 
um trabalho que vise a melhoria 
da educação e, como está previsto, 
faremos em 2020 a reformulação do 
Fundeb – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bási-
ca.  Será a grande oportunidade de 
mudar os rumos da educação”, deta-
lhou Arthur Dutra.

Arthur Dutra está percorrendo o Estado e diz que eleitores querem mudanças 

Máquina pública inchada e insatisfação 
política: realidades que serão modificadas

Irritado com o inchaço da má-
quina pública, Arthur Dutra desta-
cou que é um absurdo o número de 
mordomias existentes em todos os 
poderes - Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Na qualidade de depu-
tado federal, ele garante que haverá 
mudança e uma das provas para o 
eleitor sentir-se seguro virá do seu 
próprio gabinete: vai diminuir as 
despesas em pelo menos 30%. “Este 
é tipo de atitude que a sociedade de-
seja”, complementa Dutra.

Nas caminhadas e reuniões 
políticas, Arthur Dutra deixou cla-

ro que o eleitor está irritado com a 
classe política. “A gente percebe que 
a população está com raiva. Há um 
clima de hostilidade e só sabe quem 
está em campanha. Como sou fi cha 
limpa e tenho bons serviços presta-
dos à sociedade, isso diminui, mas as 
pessoas estão cobrando mais”, avalia 
Arthur Dutra, que participou de 
todos os movimentos anticorrupção 
nos últimos quatro anos e afi rma 
que não está no grupo político das 
oligarquias do Estado.

Casado, pai de uma fi lha, Arthur 
Dutra antecipa que vai trabalhar com 

o empreendedorismo, com a capacita-
ção e qualifi cação de mão de obra e 
para a criação de um número maior 
de empreendedores individuais. “Te-
mos um diálogo aberto com o Sebrae, 
com a Fiern e também vamos agir 
na área de segurança, que precisa de 
medidas urgentes. Será prioridade. A 
falta de segurança está interferindo 
na paz das famílias, que é o arranjo 
social mais antigo da sociedade e isso 
eu não vou admitir. Não é possível 
que as famílias sejam destruídas. Is-
so é um insulto a todos. Vamos atacar 
a violência”, destacou.  

LEGISLAÇÃO

Reforma trabalhista é 
tema de palestras com 
ministros em Natal

A temática que envolve a 
Nova Lei Trabalhista foi destaque 
na segunda-feira, 24, numa série 
de palestras intitulada “Jornadas 
Brasileiras de Relações do 
Trabalho” -  parceria entre a 
Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio) e 
Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos (Ibec).

As Jornadas Brasileiras 
de Relações do Trabalho têm 
objetivo de esclarecer ao público 
e fomentar o debate acerca 
das novas normas da Lei nº 
13.467/2017 – lei da Reforma 
Trabalhista, que completa um ano 
de vigência no dia 11 de novembro, 
diante do “desconhecimento do 
grande público acerca do assunto”, 
esclarece Marisa Almeida, 
presidente do Ibec.

O presidente em exercício 
da Fecomércio, Luiz Lacerda, 
considerou que esse projeto é 
efi caz para produção de conteúdo 
e estimular o debate em como 
derrubar os conceitos equivocados 
ao respeito das novas normas. 

De acordo com Vóila Bonfi m, 
desembargadora aposentada 
do TRT da 1ª Região, a reforma 
altera o direito de uma forma que 
se pode dizer que há “um antigo 
direito do trabalho e o novo direito 
do trabalho”. Antes, a convenção 
e o acordo coletivo não tinham 
força de revogar ou reduzir os 
direitos contidos, ou seja, apenas 
em casos excepcionais poderiam 
revogar a lei na CLT e leis. Hoje, o 
acordo coletivo ganha relevância e 
destaque nas negociações, inclusive 
para retirar e não reduzir direitos, 
mas retirar, reduzir e alterar o texto 
da lei, o que para ela, é uma grande 
novidade.

O ministro Gelson Azevedo, 
aposentado do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), acredita que 
toda mudança gera reações e, 
assim, pode ser favorável a alguns 
setores e desfavorável a outros. 
“Uma lei que dispõe de mais de 100 
dispositivos legais é impossível de 
agradar a todos”, disse ele. 

José Aldenir / Agora RN

Palestras tiveram bom público
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Carlos Eduardo deixou rombo
no NatalPrev antes de renunciar

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Presidente do instituto confirmou débito, mas disse não ter detalhes sobre os 
valores. Vereador estima que dívida da Prefeitura supera os R$ 35 milhões

O presidente do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Municipais 
de Natal (NatalPrev), Thiago Marrei-
ros, confi rmou nesta terça-feira, 25, a 
existência de um débito no instituto 
relativo a contribuições previdenciá-
rias que deixaram de ser feitas pela 
Prefeitura do Natal durante a gestão 
de Carlos Eduardo Alves, hoje candi-
dato ao Governo do Estado pelo PDT.

Marreiros compareceu à Câma-
ra Municipal para atender a uma 
convocação feita pelos vereadores. 
O autor da proposição, Sandro Pi-
mentel (PSOL), alega que, antes de 
renunciar, o ex-prefeito deixou um 
rombo no NatalPrev que supera os 
R$ 32 milhões. O presidente do ins-
tituto confi rmou a suspeita, mas não 
quantifi cou a dívida.

“Seria irresponsável da minha 
parte negar a existência de inadim-
plência. Existe uma ausência par-
cial de repasses, mas é preciso um 
trabalho complexo para quantifi car 
e saber o que ocorreu, o que não se 

explica em impressão de extratos”, 
afi rmou o presidente.

Servidores também compare-
ceram à Câmara para acompanhar 
e participar das discussões com os 
vereadores. A coordenadora geral do 
Sindicato dos Servidores Municipais 
(Sinsenat), Soraya Godeiro, ressal-
tou que os valores de contribuições 
previdenciárias foram descontados 
dos salários dos servidores, mas a 
Prefeitura teria deixado de repassá-
-los, além da contribuição patronal. 
“Nossa preocupação é que isso com-
prometa o pagamento das aposenta-
dorias e dos pensionistas. Tínhamos 
a expectativa de que os extratos fos-
sem trazidos para saber o valor exa-
to que não foi repassado e também 
as propostas para quitar”, disse. 

Diretor do NatalPrev, Thiago Marreiros

SEGUNDOS
EM QUINZE

PF abre novo inquérito para 
apurar ataque a Bolsonaro
Um novo inquérito foi aberto nesta 
terça-feira, 25, para investigar o 
autor confesso do ataque a faca 
contra Jair Bolsonaro, candidato do 
PSL à Presidência da República. De 
acordo com nota da Polícia Federal 
(PF), o inquérito tem por objetivo 
“apurar fatos decorrentes das 
investigações” realizadas até agora. 
A PF não forneceu mais detalhes do 
novo procedimento investigativo.
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Representante de uma das fa-
mílias tradicionais da política nor-
te-rio-grandense, a deputada federal 
e candidata ao Senado da República 
Zenaide Maia (PHS) está repagi-
nando a sua marca política. Agora 
ela se chama apenas “Zenaide”. Pelo 
menos é o que atestam as redes so-
ciais e os programas de rádio e TV 
dela nestas eleições. O abandono do 
sobrenome “Maia” vem sendo visto 
como uma jogada de marketing para 
tentar maquiar o fato de vários de 
seus parentes e familiares serem 

réus em processo de corrupção passi-
va, lavagem de dinheiro e associação 
criminosa.

Seu irmão João Maia, que é can-
didato a deputado federal, virou réu 
na semana passada. O juiz Mário 
Jambo, da 2ª Vara Federal, decidiu 
pelo recebimento da ação de corrup-
ção passiva, lavagem de dinheiro, 
peculato, associação criminosa e cri-
me contra licitações.

O irmão de Zenaide Maia passa 
a ser réu na Operação Via Trajana, 
que apura um esquema de corrupção 
dentro do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) no Rio Grande do Norte. O 
mecanismo envolvia o recebimento 
de propinas de empresas do setor de 
construção civil e ex-integrantes da 
superintendência do órgão. Segundo 
o MPF, o valor da propina era repar-

tido entre João Maia e um sobrinho 
de Zenaide, Gledson Maia (ex-chefe 
de Engenharia da autarquia), além 
de Fernando Rocha (ex-superinten-
dente do DNIT).

Além de João Maia e Gledson 
Maia, outro irmão de Zenaide, Aga-
ciel Maia, responde a processos na 
Justiça. Ele é apontado como um 
dos responsáveis pelo escândalo 
dos “Atos Secretos” do Senado, por 
onde diversas nomeações foram fei-
tas com desvio de dinheiro público. 
Outro processo contra Agaciel é por 
improbidade. Ele criou o Progra-
ma Pró-50, estimulando empresas 
a contratarem trabalhadores com 
mais de 50 anos em troca de in-
centivos no Imposto sobre Serviços 
(ISS) e Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). Ele 
é investigado por facilitar renúncias 
fi scais das empresas envolvidas. 
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Zenaide renega sobrenome para se 
descolar de escândalos de corrupção

SEM O MAIA

Denúncias envolvendo 
familiares próximos da 
deputada provocaram 
mudança no marketing 
eleitoral da candidata

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Deputada é candidata ao Senado Seu irmão, João Maia, é réu
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VOTE  EM  QUEM VALE!
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+ Empregos
+ Segurança
+ Turismo
+ Capacitação
+ Porto novo
+ Mobilidade urbana
+ Água no interior
+ Educação
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Arquiteto
Urbanista
Corretor de imóveis.

Livro analisa infl uência das famílias 
Alves e Maia na história política do RN

OBRA

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

O jornalista e cientista político 
Robson Carvalho lançou esta sema-
na o livro “Família e Política no RN: 
Alves, Maia e o suporte do Senado”. 
A obra é fruto da dissertação de mes-
trado do autor em Ciências Políticas. 
A publicação traça um panorama 
da participação das famílias Alves e 
Maia na estrutura política potiguar.

O autor detalha que os Alves e 
Maia são as famílias mais longevas 
na política do Rio Grande do Norte. 
Ao todo, são 73 anos de ocupação de 

espaços de poder. “Estão há 40 anos 
ocupando cargos majoritários”, afi r-
mou ele, em entrevista para a rádio 
96 FM.

Robson Carvalho reforça a tese 

de que as duas famílias atuam, ao 
longo das décadas, para se perpetu-
ar no poder.  “A repartição no poder 
é feita de forma estratégica. O único 
enfrentamento mais próximo do real 

foi no caso dos irmãos Henrique Al-
ves e Ana Catarina Alves, que dis-
putaram a Prefeitura do Natal em 
1996 [sendo derrotados por Wilma 
de Faria]”, lembra.

As eleições de 2018, segundo o 
cientista político, podem trazer mu-
danças na estrutura da política do 
Rio Grande do Norte. As duas famí-
lias correm o risco de não se eleger 
para os cargos majoritários em dis-
puta (Senado e Governo do Estado). 
Caso isso se confi rme, uma tradição 
política potiguar será rompida: ne-
nhum senador conseguiu a reeleição 
que não seja de sobrenome Alves ou 
Maia. “Carlos Alberto de Sousa [se-
nador entre 1983 e 1991] não conse-
guiu se reeleger ao cargo. Além dele, 
Geraldo Melo e Fernando Bezerra 
também não conseguiram se manter 
no cargo por um novo mandato”, fi -
naliza o autor. 

Carlos Eduardo Alves disputa Governo Senador Agripino Maia disputa Câmara

Obra “Família e Política 
no RN: Alves, Maia e 
o suporte do Senado” 
aponta como os clãs se 
perpertuaram no poder 
ao longo de 70 anos

Mineiro rebate críticas de Ciro 
Gomes contra Fátima Bezerra

POLÊMICA

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Fernando 
Mineiro, candidato a federal pelo PT, 
afi rmou que o presidenciável Ciro 
Gomes (PDT) é “um cara inteligen-
te”, mas que tem a “língua inquieta” 
e que, por causa de suas declarações 
polêmicas, “morre pela boca”.

As afi rmações de Mineiro acon-
tecem após Ciro Gomes criticar, du-
rante um comício em João Câmara, 
na região do Mato Grande, a falta 
de experiência administrativa de 
Fátima Bezerra, candidata do PT 
ao Governo do Rio Grande do Nor-
te. Na ocasião, o candidato à Presi-
dência declarou que Fátima nunca 
administrou “nem um pé de bodega” 
em sua trajetória política. “É Ciro 
sendo Ciro. Morre pela boca. Não fi -
carei surpreso se ele, amanhã, elogiar 
Fátima por tudo que ela já fez para 
o Rio Grande do Norte. Um cara in-
teligente, com uma língua inquieta”, 
destacou Mineiro.

No RN, Ciro Gomes é apoiado 
pelo candidato a governador Carlos 
Eduardo Alves (PDT) – para quem 
pediu voto no ato de João Câmara. 
“O Rio Grande do Norte, da mes-
ma forma que o Brasil, não pode 
se arriscar no fracasso comprovado 

ou na incapacidade administrativa 
incompatível com as difi culdades 
que afl igem o povo. O Rio Grande do 
Norte não deve descartar a experi-
ência, e por isso Carlos Eduardo vai 
ser governador”, pontuou Ciro, que 
declarou apoio também ao senador 
José Agripino Maia, candidato a de-
putado federal pelo DEM.

Mineiro disse também acreditar 
que, no segundo turno, Ciro Gomes 
irá apoiar Fernando Haddad (PT) na 
corrida presidencial. As últimas pes-
quisas mostram que o petista deverá 
ir para o segundo turno contra Jair 
Bolsonaro (PSL). Ciro é o terceiro. 
“Mas é gente boa. Vai apoiar o Ha-
ddad no segundo turno”, concluiu o 
deputado estadual. 

Mineiro: “Ciro tem língua inquieta”
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Por mais complexas que sejam 
as relações entre parentes dentro 
de uma empresa familiar, algumas 
ações são fundamentais para 
fazê-la durar. Já falei aqui sobre as 
questões de visão e planejamento. 
A seguir, aponto outras questões 
que considero deveras importante, 
principalmente para os fundadores 
como condutores maiores das suas 
empresas.

1) Pessoas gostam de pessoas: 
quem deve ser o sucessor em uma 
empresa familiar? O escolhido 
pode ser demandado de diversas 
competências, mas a imprescindível 
é gostar de pessoas. Ora, se a ele 
será entregue a responsabilidade de 
liderar a empresa, gostar de pessoas 
é a qualidade número 1 que este 
deve ter. 

2) Dê responsabilidades e cobre 
resultados: os sucessores precisam 
ser treinados, capacitados e ter 
liberdade para agir, sempre com a 
mentoração dos fundadores.

3) Prosperidade dentro de 
princípios éticos: se o que leva 
uma empresa à prosperidade é o 
resultado, cabe ao fundador criar 
os valores e princípios norteadores 
desse resultado, defi nindo os 
alicerces para a construção de uma 
empresa sadia a longo prazo.

4) Tudo tem seu tempo: um 
dos maiores problemas apontados 
nas empresas familiares é levar 
problemas do trabalho para casa. 
Sabendo bem dosar as questões, 
ninguém precisa ser uma máquina 
que se desliga dos problemas 
quando fora do escritório. Mas limites 
são bem vindos, sabendo dividir o 
tempo para cada questão. 

5) Comunicação é o segredo 
do sucesso! O diálogo é salutar em 
qualquer relação humana, e ganha 
uma importância ainda maior nas 
empresas familiares. Criar abertura 
para feedbacks, com elogios ou 
sugestões de melhorias, traz 
amálgama na construção de um bom 
ambiente em casa ou no trabalho.

Esta lista pode até ter outros 
pontos, mas é certo que uma boa 
sucessão em empresa familiar passa 
necessariamente pelos itens acima.

Semio Timeni (MBA, MSc) é 
advogado e consultor em empresas 
familiares

SEMIO
TIMENI

semio@semio.com.br

Isto é essencial 
para sua empresa 
familiar durar

NEWTON NAVARRO

José Aldenir / Agora RN

Aldeline Pereira
Repórter

A Secretaria de Estado da Infra-
estrutura do Estado do Rio Grande 
do Norte (SIN) vai realizar licitação 
para contratação de empresa para 
serviços de manutenção da ponte 
Newton Navarro.

De acordo com a SIN, o objetivo 
da contratação é o monitoramento 
dos cabos de aço galvanizados com 

alta resistência à tração, além de 
uma vistoria geral da ponte.

O recebimento e abertura dos 
envelopes de documentos de habili-
tação e a proposta de preços aconte-
cerão  dia 4 de outubro, às 10h, na 
Sala de Licitações, na sede da Secre-
taria. Segundo a Companhia Docas 
do RN (Codern), existe um projeto 
para colocar as defensas e redes de 

proteção na ponte, mas falta liberar 
recursos. A Codern informou, ainda, 
que isso era obrigação do Governo 
do Estado e era para ter sido feito 
durante a construção. A ausência 
das defensas não altera o serviço de 
atracagem no Porto de Natal. Sem 
elas, os embarques e desembarques 
só podem ser feitos durante o dia, em 
razão de critérios de segurança. 

Cartão postal de Natal, a ponte passará por manutenção a partir de outubro

Secretaria Estadual de 
Infraestrutura diz que 
objetivo é monitorar, 
em outubro, os cabos 
de aço galvanizados 
com alta resistência à 
tração da ponte 

José Aldenir / Agora RN

Fiscalização da PM na Rota do Sol

Ponte da Redinha vai passar
por serviços de manutenção

Detran fi scaliza
632 motoristas em 
Natal e Parnamirim

VISTORIA

O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) divulgou 
nesta terça-feira, 25, os números de 
mais duas blitzen da Operação Lei 
Seca realizadas no fi nal de semana. 

No total, foram efetivados 632 
testes de etilômetro (bafômetro): 
311 em Parnamirim e 321 em 
Natal. O resultado alcançado foi 
de 30 motoristas autuados por 
embriaguez ao volante, sendo um 
deles preso sob acusação de crime 
de trânsito.

Os policiais ainda lavraram 
outros 13 autos de infração por 
motivos diversos e uma motocicleta 
foi retida e conduzida ao pátio de 
veículos apreendidos do Detran. 
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Diretor Presidente
Engº Marcelo Saldanha Toscano

O Diretor Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, no uso 
de suas atribuições, baseado no pronunciamento do setor jurídico, indefere o recurso 
administrativo interposto pelo licitante BANCO DAYCOVAL S/A, e ratifica na íntegra os atos 
praticados pelo pregoeiro, ficando os autos com vista franqueada aos interessados. E ainda, com 
fundamento no Art. 4º, Inciso XXI da Lei 10.520/02, resolve divulgar como vencedor da licitação 
acima mencionada o BANCO SOFISA S/A, com taxa de juros mensal de 1,24%. Outrossim, no uso 
de suas atribuições, decide ADJUDICAR o certame acima à referida empresa, conforme as 
condições ofertadas em sua proposta. 

Natal/RN, 25 de setembro de 2018

D e c i s ã o

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mútuo feneratício para 
financiamento dos projetos de micromedição e perfuração dos poços no município de Mossoró, bem 
como suprir recursos referentes a fluxos de caixa, em especial o pagamento dos reajustes 
relacionados às obras em andamento.

JULGAMENTO DE RECURSO
PL Nº 0164/2018 – PREGÃO PRESENCIAL (228.366 / 2017-9)

EDER GUILHERME DANTAS LOPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio/RN torna público o Pregão Eletrônico N.º 035/2018, 
objetivando a Contratação de empresa especializada  para aquisição futura e de forma parcelada 
de material de expediente para atender todas  as Secretarias do Município de Santo Antônio/RN, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO-RN. Que estava marcado para acontecer no período de acolhimento 
das propostas no início no dia 26/09/2018 a partir das 09:00 horas – termino: 09:00 horas do dia 
05/10/2018. Com a Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 05/10/2018, início da sessão de 
disputa de preços: às 09:30 horas do dia 05/10/2018. Será remarcada para o período de acolhimento das 
propostas no início no dia 26/09/2018 a partir das 09:00 horas – termino: 09:00 horas do dia 08/10/2018. 
Com a Abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 08/10/2018, início da sessão de disputa de 
preços: às 09:30 horas do dia 08/10/2018. Devido ao feriado Estadual de 03 de outubro de 2018 
“Mártires de Cunhau e Uruaçu”. 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.

Santo Antônio/RN, em 25 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018
REPUBLICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE DATA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE REAPRAZAMENTO LICITAÇÃO Nº 054/2018 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/2018

Pregoeiro Municipal.

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, faz-se saber que o 
certame anteriormente marcado para  o dia 04/10/2018 ás 8h30min, será reaprazada para o dia 
11/10/2018 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal, O motivo do reaprazamento foi em virtude da 
ultima publicação no Jornal DOU, por não cumprir o prazo legal 8 (oito) dias uteis. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, ZERO KM,  
ANO/MODELO MINIMO 2018/2018, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UESF DE SÃO 
SEBASTIÃO, DO MUNICIPIO AFONSO BEZERRA/RN, (EMENDA Nº 17754.921000/1177-03 ).  
Encontra-se à disposição no Nucleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, nº 78, 
Centro, o edital na integra.

Jesiel André Faustino da Silva

Ivete e Claudia Leitte somem da 
web para não aderir ao #EleNão

CADÊ?

TV Globo / Reprodução

Nos últimos posts do perfil das duas, há pedidos 
dos fãs para que haja posicionamento sobre tema

Anitta foi alvo de críticas nas 
últimas semanas por ter seguido um 
perfi l associado ao candidato à Presi-
dência Jair Bolsonaro (PSL). Porém, 
após ter sido questionada pelos seus 
próprios fãs, a funkeira declarou que 
não vota em candidato machista. 

A cantora Daniela Mercury falou 
abertamente sobre o assunto e, an-
tes da declaração de Anitta, desafi ou 
a ex-mulher de Thiago Magalhães a 
apoiar a luta contra o presidenciável. 
Pressionada, a cantora gravou um 
vídeo afi rmando ser contra o depu-
tado e aproveitou para desafi ar Ivete 
Sangalo e Claudia Leitte a fazerem 
o mesmo.

O desafi o foi lançado no domin-
go, 23, porém, até agora, nenhuma 
das duas cantoras se pronunciou 
sobre o assunto. Nos últimos posts 
do perfi l das duas, há pedidos dos fãs 
para que haja posicionamento.

“Porque a demora pra falar algo, 

Ivete?”, “Está fazendo a doida, é? 
Cadê o ELENÃO? Na hora de fi car 
fazendo Stories chamando pra seus 
blocos no Carnaval, você faz”, foium 
dos comentários deixados no perfi l 
delas nas redes sociais.

A última postagem da mãe das 
gêmeas Marina e Helena foi há 4 
dias. Já a mãe de Rafael e Davi se 
contentou em publicar apenas um 
post nos últimos dias. 

Elas foram provocadas por Anitta

SEGUNDOS
EM QUINZE

Fernanda Souza revela que 
não tem o sonho de ser mãe
Em entrevista ao canal do YouTube 
da atriz Aretha Oliveira, a atriz admitiu 
que nunca teve esse sonho. “Tem 
mulher que tem o sonho de ‘eu nasci 
pra casar e ter fi lho. Ah não, eu não!”, 
disse a mulher do cantor Thiaguinho.

Instagram / Reprodução
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Há um pedaço do 
mundo em cada 

brasileiro”

(Michel Temer)

>> Raul no Centro. No 
próximo sábado tem a 
segunda edição do show Toca 
Raul, no bar do Zé Reeira, 
point etílico-cultural na rua 
Professor Zuza, no Centro. 
Quatro shows ocorrerão 
entre às 17h e 00h, com as 
bandas Raulzitos, Ordem 
dos Templários, Moby Dick 
e a participação de Erivan 
Lima. O evento é promoção 
da SAMBA – Sociedade dos 
Amigos do Beco da Lama e 
Adjacências.

Galileu e sua carta de defesa

Ela foi procurada por muitos 
durante anos. Extraviada 
nos vastos arquivos da Real 

Sociedade Britânica, a mais impor-
tante entidade científi ca da histó-
ria, ela foi praticamente esquecida 
e dada como perdida, menos para os 
pesquisadores. E eis que a revista 
Nature deu recentemente seu pa-
radeiro.

Estou falando da carta do físi-
co, fi lósofo e matemático fl orentino 
Galileu Galilei escrita em resposta 
às acusações da igreja católica con-
tra ele no século 17. Foi encontrado 
o original da primeira carta, que 
desencadeou outras (na verdade 
artigos científi cos) no processo de 
heresia que o condenou em 1633.

Na primeira resposta, Gali-
leu repele as denúncias, defende 
suas descobertas astronômicas e 
confi rma sua fé na teoria de Nico-
lau Copérnico (1473-1543) sobre a 
Terra girar em torno do Sol e não o 
contrário. Desde 1616, Roma rejei-
tava a tese copernicana e somente 
em 1983 concedeu perdão a Galileu. 

A carta foi encontrada e ana-
lisada, segundo reportagem da 
revista Nature e testemunho do 
cientista Allison Abbot. Não foram 
revelados detalhes do conteúdo in-
teiro da carta, que só serão conhe-
cidos na conclusão do trabalho, que 
terá publicação no boletim da Real 
Sociedade nos próximos meses.

Allison Abbot adiantou apenas 
que a análise revelou parte da es-
tratégia de Galileu para evitar con-
fl itos mais graves com o Vaticano. 

Afi nal, ele debateu com a igreja, 
mas sem jamais renegar a doutrina 
católica. A forma da defesa das suas 
convicções evitou que fosse queima-
do como Giordano Bruno.

O que se tinha até agora eram 
sete páginas de parte das corres-
pondências, iniciadas em 1613 e 
endereçadas ao matemático Bene-
detto Castelli, da Universidade de 
Pisa, defendendo a manutenção da 
pesquisa científi ca além dos dog-
mas religiosos e não vendo confl ito 
entre Copérnico e a Bíblia.

O documento está cheio de al-
terações e supressões, e a análise 
indicou que foi o próprio Galileu 
quem fez. Não foi fácil distinguir 
esse texto original da versão conhe-
cida em que sua queixa é baseada. 
O astrônomo suavizou a narrativa e 
devolveu para Castelli assim que o 
confl ito ganhou gravidade.

Por trás da descoberta da carta 
há um fato que parece roteiro de 
fi lme juvenil. O jovem historiador 
italiano Salvatore Ricciardo procu-
rou em bibliotecas inglesas citações 
das obras de Galileu, quando achou 
uma referência a uma carta envia-
da ao matemático Castelli em 1613. 
Aí viu que achou algo grande.

Ele começou a estudar o caso na 
Universidade de Bérgamo e depois 
comunicou à Real Sociedade, que 
agora – além da análise da carta – 
vai investigar o tempo em que está 
de posse do documento sem que 
ninguém nunca tenha percebido. 
Tudo indica que o texto de Galileu 
está lá há 300 anos.

>> Erro tático. Marqueteiros 
pelo país afora estão percebendo 
o erro das candidaturas 
majoritárias desconectadas 
de um candidato a presidente 
da República. Governadores 
e senadores precisam da 
polarização nacional para 
avançar nas ruas. Cássio Cunha 
Lima percebeu isso na vizinha 
Paraíba.

>> Mídia e máfi a. O Brasil 
não precisa de Bolsonaro para 
arrumar a economia nacional 
ou fazer grandes projetos 
estruturantes. O urgente 
é desidratar o mecanismo 
midiático, tirando da Globo, 
Folha, Estadão e outros as 
polpudas verbas publicitárias. 
Depois disso, desbaratar as 
quadrilhas da esquerda.

>> No Senado. A pesquisa 
publicada pelo Blog do BG 
mostra que na corrida pelas duas 
vagas do Senado, o atual senador 
Garibaldi Filho está apenas em 
quarto lugar, atrás de Zenaide 
Maia. Os líderes são Styvenson 
Valentim e Geraldo Melo. O 
candidato tucano recebeu apoio 
de eleitores de Bolsonaro.

>> Herói fajuto. Nas poucas 
horas em que substituiu Michel 
Temer, o ministro Dias Toffoli 
inscreveu o nome do comunista 
Miguel Arraes no Livro de 
Heróis da Pátria. Prefi ro 
lembrar de Arraes nas palavras 
de Nelson Rodrigues dedicadas a 
Dom Hélder: Heróis forjados na 
miséria do Nordeste.

>> No contrafl uxo. Engajadas 
na mobilização feminina contra 
Bolsonaro, as artistas Daniela 
Mercury, Letícia Sabatella, 
Anitta, Marília Mendonça, 
Maria Colin, Marina Lima 
e Letícia Colin estão tendo 
surpresas em seus perfi s 
nas redes. Mais de 60% dos 
comentários são criticando a 
militância delas.

>> Brasil dividido. Numa 
conjuntura de confronto 
ideológico, não existe meio-termo, 
nem centro, nem muro. Quem 
não está combatendo a pauta 
escatológica da esquerda é porque, 
no mínimo, está contemporizando 
com ela. O futuro da nação 
depende do que a gente fará na 
eleição do próximo dia 7.

O Vasco oscilou 3 pontos 
e empatou com Boulos e 

Henrique Meirelles

(Lucas Augusto Gadelha)

Não é fácil cultuar Chico Buarque 
e saber que Zezé Di Camargo 

vende e repercute mais.  

(Maria Adynara Pimentel)

Michel Temer precisa 
constantemente de uma 

pastilha benalet. 

(Carolina Torres)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornal O Globo Brasil: “Haddad parte para ataque 
contra Bolsonaro e foca no voto feminino”;

...da Folha de S.Paulo: “No 2º turno, Bolsonaro perderia 
para Ciro, Haddad e Alckmin e empataria com Marina, aponta 
Ibope”;

...do portal UOL Notícias: “Campanha #EleNão se espalha 
pela indústria cultural no exterior”. 

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Apoio mossoroense. O projeto 
de reeleição do deputado federal 
Rafael Motta (PSB) conquistou um 
importante apoio no domingo: o da 
ex-prefeita de Mossoró Fafá Rosado. 
Chefe do Executivo da ‘capital do 
Oeste’ por dois mandatos, Fafá 
Rosado ressaltou a atuação de Rafael 
Motta na Câmara dos Deputados, 
principalmente na defesa dos direitos 
dos trabalhadores.
Já Rafael destacou o trabalho 
desenvolvido por Fafá à frente 
da Prefeitura e a chegada desse 
importante apoio à sua campanha 
de reeleição. “Ela teve um trabalho 
reconhecido como prefeita e isso só 
referenda ainda mais seu apoio à 
nossa permanência na Câmara dos 
Deputados”, afi rmou o parlamentar.

>> Avanço. A “importunação 
sexual” agora é crime, com pena de 1 
a 5 anos. Mulheres que são tocadas 
sem consentimento em aglomerações 
são importunadas sexualmente. A lei 
que tipifi ca esse crime foi sancionada 
na manhã desta segunda-feira, 24. A 
informação está no portal do Senado 
Federal.

>> Mais uma. O Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN) vai 
entregar uma Agenda Propositiva 
aos candidatos ao Governo do Estado 
nas eleições deste ano. A Agenda 
apresenta uma série de pontos que 
devem ser melhorados na seara das 
políticas públicas. A solenidade de 
entrega será às 15h30 desta quinta-
feira, 27, na sede da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ), em Natal.
“Essa Agenda se propõe a ser uma 
contribuição do Ministério Público do 
Rio Grande do Norte não só para os 
próximos quatro anos de gestão, mas 
– e principalmente – para que haja 
soluções estruturais e defi nitivas 
para o Estado”, disse o procurador 
geral de Justiça do RN, Eudo 
Rodrigues Leite.

>> Semana da Solidariedade. A Confederação Nacional das 
Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com 
Câncer (Coniacc) junto com o Banco do Brasil deram início a Semana 
da Solidariedade, que segue até o dia 28 deste mês. A Semana faz 
parte da Campanha Ação Infância e Vida e também do Setembro 
Dourado, de combate ao câncer infantojuvenil. 

>> Parabéns!. O jornalismo potiguar está de parabéns: o Rio Grande 
do Norte tem dois fi nalistas no Prêmio Estácio de Jornalismo – edição 
2018. A InterTV concorre na modalidade nacional, na categoria 
TV, com a reportagem ‘Pesquisa Marte’, assinada pela repórter 
Michelle Rincon, o cinegrafi sta Olinto Bezerra e equipe. A reportagem 
foi exibida no Fantástico da TV Globo. Na categoria internet, a 
reportagem ‘Um Novo Sertão - O Ensino Superior Transformando 
Vidas’ do jornalista Ricardo Araújo, da Tribuna do Norte, está 
disputando premiação na modalidade Internet Regional.

>> Doe órgãos. O Instituto do Bem (iBEM) estará nos principais 
shoppings de Natal, desta quinta, 27, a domingo, 30, com ações pela 
conscientização e esclarecimento da população a respeito de doação 
de órgãos e realização de transplantes. A iniciativa marca a última 
semana da campanha Setembro Verde, realizada em todo o país. No 
dia 27 de setembro, celebra-se o dia nacional da doação de órgãos. As 
ações serão realizadas no Midway Mall e no Natal Shopping.

Jornalista Toinho Silveira 
prestigiando o lançamento da 
revista Versailles edição 2018

Jornalistas da TV Ponta Negra Bia 
Marissa e Diego Negrellos em click 
com o cantor Saulo no Bloquinho

Desfi le Fendi Verão 2019, em Milão

>> Homenagem. Será nesta 
quinta-feira, às 11h, na Escola 
de Governo, que ocorrerá o Ato 
Solene de entrega do Título 
de Cidadão Natalense ao 
empresário e empreendedor da 
FIARTE Neiwaldo de Lucena 
Guedes, por propositura 
do presidente da Câmara 
Municipal de Natal, vereador 
Raniere Barbosa.

>> Festa do Boi. Um dos 
eventos mais populares da 
região Nordeste, a Festa 
do Boi 2018 promete ser 
ainda melhor esse ano com 
uma super programação de 
shows, uma nova estrutura 
e as melhores atrações do 
momento. As novidades já 
foram divulgadas nas redes 
sociais e a repercussão está 
grande. 
Em sua 56ª edição, a Festa 
do Boi terá novidades em 
sua Arena de Shows. Uma 
parceria fechada com a Clap 
Entretenimento e a Destaque 
Promoções, proporcionará uma 
nova experiência ao público 
nos dois dias de programação. 
Os shows acontecerão nos dias 
13 e 20 de outubro, no Parque 
Aristófanes Fernandes, em 
Parnamirim.
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Jojo Marontini, mais conhecida 
como Jojo Todynho, teve uma experi-
ência um tanto conturbada durante 
os seus primeiros dias em Orlando. 

A cantora foi curtir as férias na 
Flórida, nos Estados Unidos, e aca-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Transformações devem ocorrer no trabalho e 
talvez não goste do resultado. Espere a poeira 
baixar e deixe para negociar a questão em outro 
dia. Evite impor demais as suas vontades.

O dia pode começar tenso e você deve ter 
bastante paciência. Há risco de confl ito com 
colegas ou parentes. Boa fase para assumir 
compromisso ou falar em casamento.

Preguiça e desânimo podem dominar você. 
Será preciso reagir para dar conta das tarefas. 
Preocupação com alguém de outra cidade. 
Talvez queira manter um romance em segredo.

Um problema de comunicação pode tumultuar a 
sua rotina. A dica é conferir e confi rmar qualquer 
informação antes de agir ou tomar decisões. 
Romance com colega exige cautela.

Os astros indicam tensões e talvez tenha que 
mudar alguns projetos para o futuro. Pode 
perder um aliado no trabalho. Atração pode 
transformar uma amizade em algo mais.

A sorte vai brilhar a seu favor e o dia deve fl uir 
bem. O único alerta dos astros é nas fi nanças. 
Fique longe de apostas. Sucesso garantido nas 
paqueras e na vida a dois.

Você não economizará empenho para mostrar 
seus talentos. Mas prepare-se para enfrentar 
rivalidades, pois a concorrência será grande. 
Terá que ajustar seus desejos com os do par.

O convívio com parentes pode fi car tenso no 
início do dia e as coisas tendem a piorar se não 
controlar suas reações. Mostre toda experiência 
no trabalho. Romance sem novidades.

No trabalho, vai se difícil se concentrar nas 
tarefas, ainda mais se estiver muito impaciente. 
Procure manter a serenidade para cumprir a sua 
jornada. Apoie e fi que ao lado de quem ama.

Procure escolher bem as palavras para evitar 
mal-entendidos. Cuidado com seus comentários 
para não deixar escapar uma informação 
sigilosa. No amor, fofocas podem atrapalhar.

A Lua anuncia mudanças. Em vez de se irritar 
e reclamar, aceite os acontecimentos com 
naturalidade. Na paquera, veja lá com quem vai 
se envolver: Clima sedutor a dois.

A Lua continua favorecendo as suas fi nanças, 
então, fi que de olho nas oportunidades de 
ganhar dinheiro no trabalho. Na paixão, você vai 
querer algo sério e estável.

Luzia alerta Ícaro sobre Laureta, mas o rapaz desconfi a da mãe. Agenor furta o documento de Nice, para impedir 
que a esposa viaje para o Rio de Janeiro. Todos se preparam para o show de Beto. Selma e Doralice temem 
encontrar Maura e Ionan juntos. Naná se emociona ao fazer um discurso no show de Beto lembrando Remy. 

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Vicente pede que Alain perdoe Isabel, e afi rma que a morte de Felipe não foi sua culpa. Cris comenta com Margot 
sobre sua sensação de já ter vivido em Rosa Branca. Vicente se despede de Margot e Alain e pede que os dois 
cuidem um do outro. Durante o enterro de Vicente, Isabel tenta falar com Alain, que a ignora.

ESPELHO DA VIDA

Vanda confi rma a Carmen que Samuca será destituído da presidência da SamVita. Mariacarla afi rma que o 
plano de Amadeu contra Samuca deu certo. Samuca comunica aos funcionários o seu afastamento. Amadeu 
manda Mariacarla organizar uma expedição à Patagônia para resgatar a apólice de seguros de Dom Sabino.

O TEMPO NÃO PARA

Jojo Todynho faz xixi nas calças por 
não saber se expressar em inglês

MICO
Instagram / Reprodução

Cantora está de férias na Flórida (EUA)

Funkeira tentou achar 
um banheiro, mas não 
conseguiu por não dominar 
idioma dos Estados Unidos

bou vivendo na pele as difi culdades 
impostas por uma língua que não do-
mina. Pelas redes sociais, Jojo contou 
toda a situação que passou por não 
conseguir se expressar bem em inglês.

Apertada para ir ao banheiro, 
ela perguntou para uma funcionária 
onde fi cava o toilete. Ainda sem ser 
compreendida, ela tentou a troca de 
sinais e, sem sucesso, acabou fazen-
do xixi nas calças. 

“A vontade de fazer xixi e a gente 
não encontra o banheiro, o que acon-
tece? Faz nas calças”, contou. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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4/sagu. 5/beira. 6/fraude — sambar. 9/aguaceiro. 11/comedimento.
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PROCESSO Nº 02610007.001226/2018-05 – TOMADA DE PREÇOS 023/2018
AVISO AOS LICITANTES

 

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

Wadme Inácio Bezerra
Presidente da CPL-EMATER-RN

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 11/10/2018, 
às 10:00 (dez) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2018, para Contratação de 
empresa para conclusão da Unidade Didática de Processamento de Carne no município de 
São José do Seridó/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.
 

Natal, 25 de setembro de 2018.

Secretário de Estado do Turismo.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MANOEL NETO GASPAR JUNIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, CNPJ nº 01.278.765/0001-
50, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de Operação do 
Centro de Convenções de Natal localizado na Av. Senador Dinarte Mariz, SN – Via 
Costeira – Natal/RN – CEP 59090-001.

1º LEILÃO: 09/10/2018  - 10:10h            -            2º LEILÃO: 10/10/2018  - 10:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 Bairro 

Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG
PRESENCIAL E ON-LINE

www.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

 EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário 
abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO 
Fernanda de Mello Franco,
abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário 
abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO 

 Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fiduciário 

de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL
abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO 

IMÓVEL
abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO 

: Apartamento nº 
101 (cento e um), localizado no 2º pavimento, do Bloco “03”, integrante do Prédio – Tipo de uso: Residencial Multifamiliar 
denominado “Edifício Parque Nova Europa”, sob o nº 359, situado na Av. Maranguape, fazendo esquina com a rua Alberto 
Viana da Silva, no Bairro do Potengi, Zona Norte, na Circunscrição do Registro Imobiliário desta 1ª CRI, na cidade de Natal/
RN constituído por hall, sala, dois quartos, banheiro social, cozinha/área de serviço, área de solo natural privativa, com 
102,99m², de área total de construção; 9,29m² de área comum, e 93,70m² de área total privativa, sendo 52,90m² de área 
privativa principal e 10,80m² de área privativa acessória que corresponde a área de vagas de garagem, no pavimento térreo 
comum a todos os blocos, abrangendo uma fração ideal do terreno e coisas comuns de 0,007397, da totalidade do domínio 
pleno do terreno próprio, medindo 7.095,32m² de superfície. Imóvel objeto da Matrícula nº 39.787 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 
da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 

DATA DOS LEILÕES: 
da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 

1º Leilão: dia 09/10/2018, às 10:10 horas, e 2º 
Leilão dia 10/10/2018, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR FIDUCIANTE: JERÔNIMO XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, 

Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 
 JERÔNIMO XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, 

Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 

coordenador de produção, nascido em 30/09/1957, CPF: 130.974.234-00, RG: 272.363 SESPDS/RN em 05/03/2008, resi-
dente e domiciliado na Rua Planalto das Guianas, nº 1117 B, Conjunto Soledade II, Potengi/Área Urbana, Natal/RN – CEP: 
coordenador de produção, nascido em 30/09/1957, CPF: 130.974.234-00, RG: 272.363 SESPDS/RN em 05/03/2008, resi
dente e domiciliado na Rua Planalto das Guianas, nº 1117 B, Conjunto Soledade II, Potengi/Área Urbana, Natal/RN – CEP: 
coordenador de produção, nascido em 30/09/1957, CPF: 130.974.234-00, RG: 272.363 SESPDS/RN em 05/03/2008, resi

59127-180. CREDOR FIDUCIÁRIO
dente e domiciliado na Rua Planalto das Guianas, nº 1117 B, Conjunto Soledade II, Potengi/Área Urbana, Natal/RN – CEP: 

CREDOR FIDUCIÁRIO
dente e domiciliado na Rua Planalto das Guianas, nº 1117 B, Conjunto Soledade II, Potengi/Área Urbana, Natal/RN – CEP: 

: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da 
arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação 
deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada 
pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo 
arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: R$ 191.092,85 (Cento noventa um mil, noventa dois reais, DOS VALORES: 1º leilão: R$ 191.092,85 (Cento noventa um mil, noventa dois reais, 
oitenta cinco centavos) 2º leilão: R$ 245.042,02 (duzentos quarenta cinco mil, quarenta dois oitenta cinco centavos) 2º leilão: R$ 245.042,02 (duzentos quarenta cinco mil, quarenta dois 
reais, dois centavos), reais, dois centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1ºparágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores 
estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRA

, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores 
COMISSÃO DA LEILOEIRA

, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores 
: 

Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser 
paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: 
paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. 
LEILÃO ONLINE: 
paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. 

O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização 
dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrarse no site www.francoleiloes.com.br 
e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente 
com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) 
devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate 
no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse 
no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES
no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse 

OBSERVAÇÕES
no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse 

: O arrematante será responsável pelas 
providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s 
será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis 
divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito 
a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do 
imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, 
eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as 
condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, 
todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, 
escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel 
em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva 
do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá 
prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por 
meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, conforme edital. O não pagamento dos valores 
de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, 
configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da 
comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas 
por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta 
de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para 
a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 
Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 20/09/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2018

EDER GUILHERME DANTAS LOPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pregoeiro Oficial.

O Pregoeiro do Município de Santo Antônio/RN torna público o Pregão Eletrônico N.º 034/2018, 
objetivando a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para futura contratação 
de Empresa especializada em perfuração, reaprofundamento e revestimento de poços 
artesianos para atendimento da demanda do Município de Santo Antônio – RN, de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTONIO-RN. Que estava marcado para acontecer no período de acolhimento das propostas 
terá no início no dia 26/09/2018 a partir das 11:00 horas – termino: 11:00 horas do dia 05/10/2018. 
Abertura das propostas: às 11:00 horas do dia 05/10/2018, início da sessão de disputa de preços: às 
11:30 horas do dia 05/10/2018. Será remarcada para o período de acolhimento das propostas terá no 
início no dia 26/09/2018 a partir das 11:00 horas – termino: 11:00 horas do dia 08/10/2018. Abertura das 
propostas: às 11:00 horas do dia 08/10/2018, início da sessão de disputa de preços: às 11:30 horas do 
dia 08/10/2018. Devido ao feriado Estadual de 03 de outubro de 2018 “Mártires de Cunhau e Uruaçu”. 
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.

REPUBLICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE DATA

Santo Antônio/RN, em 25 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
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Os Governos Federal e Estadual enfraquecem a Polícia 
Militar, provocando uma insegurança geral, assim o natalense 
fi ca refém dos bandidos. Os assaltantes, de arma em punho, 
roubam você e seus fi lhos e o governo faz ouvido de mercador. 
Do outro lado, o Governo Federal rouba todos os brasileiros, 
assalta a todos com o cartão de crédito. Os brasileiros precisam 
de políticos que exijam um tratamento justo no mercado 
fi nanceiro. E o candidato Jurandir Marinho, se eleito senador, 
vai trabalhar no congresso para o governo cobrar um juros 
justo pra todos os brasileiros.

ACORDA NATAL! O governo paga pelo seu dinheiro 6% ao 
ano e cobra de vocês, e empresta para a população a 400% 
ao ano. Isso é justo? Isso sim que é um verdadeiro assalto. Na 
Europa o governo paga pelo dinheiro do povo 1,5%, ao ano e 
quando empresta a população cobra no cartão de crédito 2,2% 
ao ano. Nos Estados Unidos o governo paga pelo seu dinheiro 
2% ao ano e cobra da população, no catão de crédito, 2,8% ano. 
Compare e veja! Isso é que é um ASSALTO. VAMOS MUDAR!

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



CNPJ CANDIDATO  31.234.87210001- 48 / PRTB. Valor  R$ 850,00. 



        


     
        




           


     
 


           



Flamengo e Corinthians decidem  
vaga para fi nal da Copa do Brasil

DISPUTA

Gilvan de Souza / Flamengo

Após empate de 0 a 
0 no primeiro jogo, o 
time corinthiano terá a 
possibilidade de definir 
o confronto em casa

Antes mesmo de comandar o úl-
timo treino do Flamengo para o con-
fronto de volta da semifi nal da Copa 
do Brasil, contra o Corinthians, às 
21h45 desta quarta-feira, 26, em São 
Paulo, o técnico Maurício Barbieri  
disse acreditar que o seu rival vai 
adotar uma postura mais agressiva 
do que a exibida na partida de ida do 
mata-mata. Naquela ocasião, no dia 
12 de setembro, no Maracanã, o time 
paulista atuou de forma bastante 
defensiva e conseguiu segurar um 
empate por 0 a 0.

O comandante prevê um ad-

versário mais ofensivo desta vez 
pelo fato de a equipe alvinegra jo-
gar apoiada por torcida, que lotará 
a Arena Corinthians e precisando 
de pelo menos uma vitória simples 
para avançar à decisão da compe-
tição. “A tendência é eles mudarem 
isso, pois a própria torcida vai exigir 
que ataquem mais. Se o Corinthians 

escolher se manter na defesa, temos 
que ter calma e tranquilidade para 
fazermos um bom jogo”, diz. Barbieri 
também evitou adiantar a escalação 
do seu time titular para a partida, 
assim como sequer confi rmou a vol-
ta do meia Diego, que não atuou na 
vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, 
no domingo. 

Maurício Barbieri, técnico do Flamengo, não defi niu os titulares para confronto

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ex-zagueiro Piaba, do ABC,  
é enterrado em Natal
O ex-jogador Oswaldo Carneiro, 
mais conhecido como Piaba, que 
foi ídolo do ABC entre as décadas 
de 1960 e 1970, morreu na última 
segunda-feira, 24, em Natal. Ele 
estava internado havia dois meses 
e faleceu devido a complicações 
causadas por um AVC sofrido na 
última semana. O sepultamento 
do ex-zagueiro aconteceu nesta 
terça-feira, 24, no cemitério de Nova 
Descoberta, zona Leste de Natal.

José Aldenir / Agora RN

Everton evolui e treina, mas 
ainda é dúvida no São Paulo

POSSÍVEL DESFALQUE

Rubens Chiri / saopaulofc.net

A boa notícia do São Paulo nes-
ta terça-feira, 25, foi a presença do 
meia-atacante Everton no gramado. 
Enquanto os companheiros fi zeram 
atividades físicas e táticas com e 
sem bola, o camisa 22 apareceu para 
correr algumas voltas em torno dos 
campos do CT da Barra Funda. Foi a 
primeira movimentação dele fora do 
Reffi s tricolor, o centro de recupera-
ção física e fi sioterápica do clube.

O jogador se recupera de dores 
decorrentes de uma fi brose, que não 
é uma nova lesão, mas a cicatriz 
de uma antiga (sofrida em 2015, 
segundo divulgou o São Paulo). Na 
última segunda-feira, novos exames 
mostraram que o quadro era está-
vel. Tudo vai depender de como ele 
reagirá nos próximos dias, mas a 
expectativa é de que possa reforçar 
o time no duelo com o Botafogo, do-
mingo, às 16 horas, no Engenhão, no 
Rio, pela 27ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Após ter sofrido um estiramento 
muscular na coxa esquerda durante 
a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no 
dia 26 de agosto, ele desfalcou o São 
Paulo nos três compromissos seguin-
tes (diante de Fluminense, Atléti-

co-MG e Bahia). Voltou no clássico 
contra o Santos, dia 16 de setembro, 
quando as dores oriundas dessa 
fi brose apareceram e o tiraram de 
campo no fi m do primeiro tempo. De 
lá para cá, ele passou os dias apenas 
em tratamento no departamento 
médico. 

Everton é destaque do São Paulo


