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Nina recusa salário 
durante a campanha 
e prega renovação 
na Assembleia
Vereadora, primeira mulher a ser
líder de governo na Câmara de
Natal, é candidata a deputada 
estadual pelo PDT este ano.TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
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Despenca número de 
infecções hospitalares

Caern conclui obras em Lagoa 
Seca, Lagoa Nova e no Alecrim

Projeto desenvolvido no Rio Grande do Norte reduziu em mais de 50% casos no 
Hospital Universitário Onofre Lopes com medidas de prevenção e higienização.

Donos de residências dos três bairros irão receber comunicação autorizando 
a ligação à rede de coleta de esgoto. Notifi cação virá na conta de água.

Esgoto tratado corretamente evita a poluição do lençol freático e, consequentemente, da água disponível para consumo humano

Medida ainda precisa ser sancionada

Trem da Alegria 
do Senado teve 
três irmãos de 
Zenaide Maia

Comerciantes 
aprovam lei que 
proíbe canudos 
de plástico

Sem seleção, parentes da deputada 
foram contratados com dinheiro 
público para realizar Censo Legislativo 
treze anos atrás.

Donos de estabelecimentos querem, 
contudo, não ser obrigados a adquirir 
produtos biodegradáveis, que são 
mais caros que os normais.



Impacto incerto

Ainda não se sabe, ao certo, qual será o tamanho do impacto 
sobre a corrida presidencial deste ano do atentado sofrido 
por Jair Bolsonaro (PSL) na véspera do feriadão. Os mais 

apressados avaliam que o capitão da reserva se benefi ciará do fator 
comoção, algo como o que aconteceu com Marina Silva em 2014, com 
a morte de Eduardo Campos - então cabeça de chapa. A ex-senadora, 
que terminou em terceiro, chegou a liderar as pesquisas logo após 
o desatre aéreo que tirou a vida do ex-governador de Pernambuco. 
É preciso aguardar, contudo, a própria reação de Bolsonaro ao 
acontecido. Sua utilização do fato (ou não) poderá determinar se 
a quase-fatalidade lhe agregará mais votos ou não. As próximas 
pesquisas poderão mostrar o tamanho do impacto.

>> Ausência sentida. Adversários 
do governador Robinson Faria 
exploraram a ausência do candidato 
à reeleição pelo PSD no debate 
sobre segurança pública promovido 
por associações de militares na TV 
Band Natal na última quarta-feira, 
5. Calo no sapato de Robinson, a 
segurança tem sido a principal pauta 
da campanha até o momento. No ano 
passado, o Estado registrou 2,4 mil 
assassinatos.

>> Luz aos fatos. Candidato a 
governador pelo PSOL, Carlos 
Alberto Medeiros (foto) partiu para 
o ataque contra o adversário Carlos 
Eduardo Alves (PDT) no debate da 
Band. O professor citou o escândalo 
desmontado pela operação Cidade 
Luz, que apura desvio de recursos 
da Secretaria de Serviços Urbanos 
na época em que Carlos Eduardo era 
prefeito. E sugeriu que o ex-prefeito 
teria sido benefi ciado com propina.

>> Acusação. “Na Prefeitura de 
Natal, houve um desvio milionário 
na iluminação pública. Onde foi 
parar esse dinheiro? Uma parte eu 
sei, e vou até dar direito de resposta 
a você [Carlos Alves]. Foi parar 
na sua conta de campanha. Duas 
empresas doaram para sua conta 
de campanha o dinheiro roubado da 
iluminação pública do Município”, 
disse Carlos Alberto.

>> Orçamento. O governador 
Robinson Faria sancionou a lei que 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Não atenda ao 
que dizem seus 
marqueteiros. 

Atenda apenas à 
verdade”

Presidente Michel Temer ao 
presidenciável Geraldo Alckmin 
(PSDB), ao dizer que vários que 

apoiam o tucano também apoiam 
atual governo

>> Legislativo. A Câmara 
Municipal de Natal derrubou 
um veto do Executivo a uma 
emenda à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias proposta pela 
vereadora Ana Paula Araújo 
(Democracia Cristã, foto). O 
projeto torna obrigatória a 
realização, pela prefeitura, 
de campanhas publicitárias 
de políticas públicas para as 
mulheres.

que amplia em 10% o limite para 
abertura de créditos suplementares. 
Com isso, o Executivo a margem de 
remanejamento para suplementação 
passou de 17% para 27%. Com a 
medida, o governo do Rio Grande do 
Norte está autorizado a remanejar 
cerca de R$ 1,5 bilhão. A perspectiva 
é de que este montante seja utilizado 
para o pagamento da folha de 
servidores.

>> Pindaíba. A renda de 35% 
dos brasileiros é insufi ciente para 
pagar as contas em dia, mostrou 
um levantamento feito pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil). 
Segundo o estudo, outros 46% dos 
consumidores dizem que não falta, 
mas também não sobra dinheiro com 
a renda que possuem, enquanto 13% 
dizem estar com as contas no azul, 
sobrando dinheiro para consumir ou 
fazer investimentos. 

>> Cidadania. A partir desta 
terça-feira, 11, a Câmara Municipal 
de Parnamirim passa a emitir 
gratuitamente carteiras de 
identidade. As emissões ocorrerão 
semanalmente na sede da Câmara, 
na Cohabinal. A ação, que é fruto 
de uma parceria entre Legislativo, 
Instituto Técnico-Científi co de Perícia 
(Itep) e a Federação das Câmaras 
Municipais do Rio Grande do Norte 
(Fecam-RN), possibilitará a emissão 
de 100 cédulas mensalmente.

José Aldenir / Agora RN

Alan Santos / Presidência da República
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Ataque a Bolsonaro

Calçadão de Ponta Negra

Espero que, agora que ele sentiu 
na pele, mude o discurso de ódio. 
Violência não pode ser combatida 
com mais violência.
@keythealinne
Comentário via Instagram

Vítima da sua proposta de campanha. 
Se fosse arma de fogo, hein?
@mariafernandes.m
Comentário via Instagram

Tem gente que fi ca feliz com um ato 
dessa natureza. Lamentável!
@rejaniaalm
Comentário via Instagram

Acabaram de eleger o Bolsonaro. 
Imagino a repercussão a nível 
Internacional que um caso desse vai 
ter. Nada justifi ca um ato como esse. 
Não voto nele, não simpatizo com 
suas ideias, mas isso não dá o direito 
a ninguém de atentar contra a vida 
humana.
@marcelobrito_rn
Comentário via Instagram

Vai se recuperar e vai ser presidente.
@engenharia_social
Comentário via Instagram

Não sei como as pessoas recebem 
bem o tal Carlos Eduardo nas ruas, 
porque ô prefeito ruim.
Jadson Aguiar 
Comentário via Facebook

Não são só os turistas [que 
reclamam]. O povo daqui já está 
cansado de reclamar com essas 
obras “Sonrisal”.
Joseanio Fontenele 
Comentário via Facebook

Uma vergonha...
Arturo de la Torre
Comentário via Facebook
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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 10/09 ate 13/09/2018 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.

Exclusividade  

Exclusividade  Exclusividade  

Fo
to

 Il
us

tra
tiv

a

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
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a 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$ 99,90 
 cada  

CESTO DE ROUPAS  
60cmx35cm, com alça, 
em bambú natural.
60cmx35cm, com alça, 
em bambú natural.
60cmx35cm, com alça, 

CÓDIGO: 89357275-
89357282-89357296

R$ 319,90 
 cada  

TANQUE MONOBLOCO
55cmx45cmx23cm, 
32 litros, polido. Sensea.
CÓDIGO: 89674816

R$ 179,90 
 cada  

BALCÃO BALCÃO BALCÃO 
PARA COOKTOPPARA COOKTOP
4 Bocas, 2 portas, 4 Bocas, 2 portas, 4 Bocas, 2 portas, 
85cmx50cmx80cm. Itatiaia.85cmx50cmx80cm. Itatiaia.85cmx50cmx80cm. Itatiaia.
5 Bocas   R$ 5 Bocas   R$ 5 Bocas   R$ 179,90 cada  cada 
Peso: 24,5kg. Peso: 24,5kg. 
CÓDIGO:CÓDIGO: 89574513-89574520   

R$ 244,90 
 cada  

GABINETE DE COZINHA
82cmx95,4cmx53cm, na cor branca. Delinia.82cmx95,4cmx53cm, na cor branca. Delinia.
60cmx114cmx53cm R$ 244,90 cada cada
Tampo, cuba e acessórios não inclusos.
CÓDIGO: 89561045-89578951

Exclusividade  

R$ 64,90 
 cada  

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

R$ 129,90 
 cada  

PIA DE COZINHA
Mod. Standard, 120cmx53cmx12cm, 
cuba oval, em aço inox polido. Delinia.
CÓDIGO: 89234712

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



A Polícia Federal concluiu o in-
quérito que investigou repasses in-
devidos da empreiteira Odebrecht a 
integrantes do MDB, incluindo o pre-
sidente Michel Temer e os ministros 
Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira 
Franco (Minas e Energia). Segundo o 
inquérito, enviado ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), a Odebrecht teria 
transferido cerca de R$ 14 milhões 
para a campanha eleitoral do PMDB 
(hoje MDB) em 2014.

No relatório encaminhado ao mi-
nistro Edson Fachin, relator da Ope-
ração Lava Jato no STF, o delegado 
Thiago Machado Delabary conclui 
que há indícios de que Temer supos-
tamente praticou crime de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro. Os 
dois ministros teriam praticado cri-
me de corrupção passiva.

Em nota, o Palácio do Planalto 
contestou a conclusão do inquérito 
da Polícia Federal: “é um atentado à 
lógica e à cronologia dos fatos”. Disse 
ainda que “a investigação se mos-
tra a mais absoluta perseguição ao 
presidente, ofendendo os princípios 
mais elementares da conexão entre 
causa e efeito”.

Segundo a nota, o pedido de 
apoio à campanha eleitoral do PM-
DB “ocorreu dentro de todos ditames 
legais”, e os recursos doados em con-
tas do partido foram declarados ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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“Farra dos parentes” no Senado teve 
quatro irmãos de Zenaide envolvidos

DINHEIRO PÚBLICO

Galbê, Zilne e Zoraide, todos da família Maia, foram pagos com dinheiro público para atuar no 
mapeamento de 94 câmaras, além da Assembleia. Agaciel Maia, outro irmão, teria viabilizado

Três irmãos da deputada federal 
Zenaide Maia, candidata a senadora 
do Rio Grande do Norte pelo PHS, 
e do ex-deputado federal João Maia 
(PR) foram contratados sem seleção 
pública para trabalhar no Censo 
Legislativo, realizado pelo progra-
ma Interlegis, do Senado Federal, 
em 2005. E quem teria viabilizado a 
contratação foi outro irmão, Agaciel 
Maia, então diretor-geral da Casa.

O caso foi denunciado pelo por-
tal Congresso em Foco. De acordo 
com a reportagem, os três irmãos 
de Agaciel e Zenaide foram pagos 
com dinheiro público para atuar no 
mapeamento de 94 câmaras muni-
cipais do Rio Grande do Norte, além 
da Assembleia Legislativa. O Censo 
Legislativo era um requisito para a 
manutenção de um contrato de US$ 
25 milhões do Senado (de onde Aga-
ciel era diretor-geral) com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to, o BID.

Foram contratados para exe-
cutar o Censo no Estado os irmãos 
Galbê, Zilne e Zoraide, todos Maia. 
Os três foram admitidos sem proces-
so seletivo. O Congresso em Foco que 
parentes de outros políticos, além de 

Agaciel, entraram no processo, numa 
espécie de “Trem da Alegria”.

À época, Agaciel Maia responsa-
bilizou o então primeiro-secretário 
do Senado, Efraim Filho, pelas con-
tratações supostamente irregulares. 
“Pergunta para quem os nomeou. 
Eles são ligados ao DEM. Não tenho 
nada a ver com isso. Pergunte ao pri-
meiro-secretário que era responsável 
pelo Interlegis na época”, afi rmou ao 

Congresso em Foco.
“Tenho 22 irmãos, 13 são vivos. 

Tenho mais de 2 mil parentes em 
Brasília. Não tenho que dar conta da 
vida de todos eles”, reclamou o irmão 
de Zenaide.

Ex-diretor de Recursos Humanos 
do Senado, João Carlos Zoghbi afi r-
mou em 2009 – no auge do escândalo 
dos “Atos Secretos”, no qual Agaciel 
também está implicado – que o Inter-

legis era “todo minado”.
“Ali é dinheiro de recurso inter-

nacional, de empréstimo do BID, 
que não passa pelo processo licita-
tório. Teve uma contratação de R$ 
10 milhões de um censo que foi feito 
diretamente por eles nesse processo. 
E mais: o Interlegis é todo minado”, 
disse João Carlos à revista Época.
De acordo com o Senado, o custo do 
Censo foi de R$ 2,5 milhões. 

José Aldenir / Agora RN Myke Sena / Jornal de Brasília José Aldenir / Agora RN

Zenaide (PHS) é candidata ao Senado

Presidente teria recebido R$ 14 mi

Agaciel teria viabilizado contratações João Maia é irmão dos envolvidos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Celso de Mello rejeita
novo recurso de Lula
O ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
rejeitou pedido da defesa do 
ex-presidente Lula para suspender 
a decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral que barrou a candidatura 
dele. Segundo o ministro, não 
é possível suspender a decisão 
porque o recurso apresentado 
contra a medida ainda não chegou 
efetivamente no STF.

Fellipe Sampaio / STF

ODEBRECHT

PF conclui que há indícios de que 
Temer praticou crime de corrupção

Valter Campanato / Agência Brasil
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MAIS RN

Fiern propõe ações aos 
candidatos ao Senado 
do RN nesta segunda

A Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern) entrega 
nesta segunda-feira, 10, a partir das 
9h, a edição atualizada do programa 
Mais RN aos candidatos ao Senado.

O programa detalha um plano 
estratégico para o desenvolvimento 
do Estado. O Mais RN traz 
defi nições de metas e ações para 
as áreas de prestação de serviços 
essenciais (segurança, educação, 
saúde, transporte e recursos 
hídricos), equilíbrio fi scal, retomada 
da capacidade de investimentos e 
melhoria do ambiente de negócios.

Todos os quinze candidatos 
foram convidados para o evento, 
que acontecerá na Casa da 
Indústria, em Natal.

A Fiern também convidou 
todos os dirigentes dos partidos 
políticos e facultou a participação 
para os candidatos a deputados 
estadual e federal.

O Mais RN já foi entregue aos 
oito candidatos a governador. 

José Aldenir / Agora RN

Presidente Amaro Sales (Fiern)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Extremoz inaugura novo 
sistema de integração
A Prefeitura de Extremoz, na 
Grande Natal, inaugurou o novo 
sistema integrado da linha 120A, 
Extremoz /Igapó, que começou a 
operar no último dia 3. A nova linha 
contará com cinco novos ônibus 
que atenderão os bairros como 
Moinho dos Ventos, Central Parque 
Club, Centro, Jardins de Extremoz 
e adjacências até Igapó, em Natal.  
A frota realizará 40 viagens por dia 
com tarifa de R$ 3,25.

Prefeitura de Extremoz / Divulgação

Nina surge como candidata da 
renovação e afi rmação da mulher 

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Servidora pública, professora, advogada, vereadora, esposa e mãe de três 
filhos, ela quer repetir na Assembleia atuação na Câmara Municipal de Natal

Uma campanha complexa, curta 
e com o objetivo de difundir o que foi 
feito em 18 meses como vereadora. 
Este é o foco de Nina Souza (PDT), 
vereadora licenciada de Natal que 
pôs seu nome para a disputa de uma 
cadeira na Assembleia Legislativa. 
Simpática e objetiva, Nina Souza 
vem ganhando notoriedade por dis-
pensar o salário de vereadora. Em 
todo o Estado, ela foi uma das únicas 
parlamentares a adotar tal postura.

Mesmo com pouco recursos, ela 
garante que vai percorrer todo o Es-
tado. “É difícil concorrer com quem 
está no poder, mas estou sendo bem 
recebida por onde passo. Isso é sinal 
que o trabalho como vereadora vem 
dando frutos”, disse Nina Souza, que 
no momento está na percorrendo a 
Região Metropolitana de Natal e, em 
seguida, irá para o Agreste, região 
do Mato Grande e Oeste do Estado.

Primeira mulher a ser líder de 
um governo na Câmara Municipal de 
Natal, Nina Souza  quer repetir na 
Assembleia Legislativa o que já fez 
na capital. Ela apresentou 38 projetos 
de lei, dos quais 17 já estão em vigor, 
com destaque para o Bairro Seguro, 
regularização urbanística, isenção do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) para famílias carentes, além 
da lei do registro animal com implan-
tação do chip controle, Conselho de 
Defesa dos Animais, entre outros.

Na área de educação, Nina Souza 

pretende apresentar projetos para 
criação de escolas em tempo integral, 
principalmente para o ensino funda-
mental voltado para crianças de 7 a 
14 anos, ou seja, para o período con-
siderado mais vulnerável. Na saúde, 
ela antecipa que vai trabalhar pela 

regionalização dos hospitais. “Cada 
região terá cum hospital com todas 
as especialidades, para evitar o trans-
porte de pessoas muitas vezes apenas 
para fazer um raio x e acabar, de vez, 
com essa cultura da ambulanciotera-
pia”, explica Nina Souza. 

Vereadora licenciada do PDT foi primeira mulher a ser líder de governo na CMN

Geração de empregos com desenvolvimento 
econômico sustentável também é uma meta

Caso seja bem-sucedida nesta 
eleição, Nina Souza avisa que vai 
iniciar seus trabalhos lutando para 
que o governo do Estado reduza os 
custos com o Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), precisamente no diferencial 
de alíquotas na aquisição de equipa-
mentos, móveis e máquinas. “O uso 
de novas tecnologias e rediscussão 
de legislação ambiental e urbana e 
a volta do programa Cidadão Nota 
Dez também entrarão em pauta”, 
enfatiza Nina Souza

No serviço público, as propostas 
de Nina Souza são diretas: defender 

a estabilidade do servidor público, 
aumentar a transparência pública, 
defender a profi ssionalização dos 
serviços públicos, além da defesa dos 
servidores públicos ativos, inativos 
e pensionistas, além do resgate do 
fundo previdenciário estadual. Nina 
Souza também pretende fortalecer 
uma secretaria de políticas para as 
mulheres. Como parlamentar, ela 
também vai atuar na defesa dos di-
reitos dos animais, com a criação do 
registro (como já existe em Natal), 
defender a instalação do conselho 
animal e fortalecer o Centro de Zoo-
noses com expansão das atividades 

para todo o Estado.
As propostas de Nina Souza 

serão apresentadas no decorrer da 
campanha, por cada município que 
ela passar, além das redes sociais 
com vídeos mostrando o que já foi 
feito – em apenas um ano e meio – 
como vereadora e o que virá com a 
oportunidade de torná-la deputada 
estadual. “A campanha está sendo 
um processo de amadurecimento, a 
receptividade tem sido boa e tenho 
certeza que posso fazer mais pelo 
Rio Grande do Norte. Preciso dessa 
oportunidade para fazer a diferen-
ça”, destacou Nina Souza. 
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ANS retoma iniciativas para 
benefi ciar operadoras

A agência de saúde suplementar (ANS) se aproveitou da 
paralisia do Congresso, em razão da campanha eleitoral, 
com o adiamento da CPI dos Planos de Saúde, para retomar 

a mais sórdida criação para benefi ciar as empresas do setor: a 
“coparticipação” do cliente nos custos do tratamento, com um 
sistema de “franquia” semelhante ao de seguro de veículos. O 
projeto foi cancelado após a criação da CPI.

1 >> Saúde como negócio
A “coparticipação”, com “franquia”, 
assemelha-se ao seguro de carros, o 
que demonstra o desapreço do setor 
(e da ANS) à condição humana.

2 >> Audiência ‘pública’
A ANS atraiu para sua “audiência 
pública” 28 entidades, apenas seis 
ligadas à defesa do consumidor. 
As operadoras garantiram maioria. 

3 >> Caso de polícia
A “coparticipação” fará o consumidor 
pagar aos planos o dobro do valor. Os 
planos poderão cobrar por exames 
valor igual à mensalidade.

4 >> Lobby é forte
A CPI sobre aumentos abusivos 
dos planos de saúde foi protocolada 
há dois meses, mas até agora o 
presidente do Senado não a criou.

>> Alma encomendada
Numa igreja da Asa Sul em 
Brasília, certa vez, o nome 
do ex-presidente José Sarney 
apareceu entre aqueles na 
intenção de cujas almas a 
missa é celebrada. Alguns fi éis 
chegaram a pensar que ele 
havia morrido.
Tratava-se trata apenas do 
gesto de um jornalista, velho 
amigo de mais de 40 anos, cuja amizade Sarney perdeu e que, ao invés de 
falar mal dele, tentava pavimentar o seu caminho para a eternidade.
Sarney apenas sorriu.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ É como se 

a gente 
encontrasse 

o sol aberto à 
meia noite”

Governador de SP, Márcio França 
(PSB), tentar defender o candidato 

Alckmin (PSDB)

>> Lula aposta que 
Fachin vai chutar o 
balde por ele
A aposta do ex-presidente 
Lula, em sua chicana 
nos tribunais, é que na 
2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal o ministro 
Edson Fachin vai ignorar a 
própria posição, favorável 
à prisão em 2ª instância, e 
também “chutar o balde” 
do colegiado do Tribunal 
Superior Eleitoral, onde foi 
voto vencido, para reverter 
a impugnação. Lula não 
conhece Fachin. No STF, a 
aposta é outra: a remessa 
do caso direto para o 
plenário.

>> Concorrência engavetada
O Congresso ainda não liberou 
companhias aéreas estrangeiras 
para atuar no Brasil, mas a chi-
lena Sky Airline, outra empresa 
low cost, manifestou interesse. 
A primeira foi a norueguesa 
Norwegian Air.

>> Política criminalizada
A senadora Ana Amélia (PP-RS), 
candidate a vice de Geraldo 
Alckmin (PSDB), lamentou: 
“A política é a essência da 
democracia. E essa política no 
Brasil, está sendo criminalizada.”

>> Ex-poderosos presos
Além de Lula, o único outro 
ex-presidente que está condenado 
à cadeia é peruano: o ex-ditador 
Franciso Morales-Bermúdez, que 
foi sentenciado à prisão perpétua, 
mas não cumpre pena por ter 96 
anos.

>> O homem é fogo
Em sua posse na UFRJ, em 2015, 
o reitor Leher atacou instituições 
privadas de ensino e prometeu 
um “quadriênio fecundo”. Em 
três anos foram três incêndios, 
inclusive no Museu. Não houve 
incêndios e nem demolições nas 
bem administradas instituições 
privadas de ensino.

>> Racismo unilateral
A campanha eleitoral tem 
mostrado um fenômeno 
curioso, com muitos candidatos 
destacando a cor da pele como 
o principal atributo. Isso só não 
pode ser usado por branquelos: 
seriam tachados de racistas.

>> Maior valor da História
Está nas livrarias “A Maior Ação 
do Mundo”, sobre o processo 
de André Almeida contra a 
Petrobras na Justiça de Nova 
York. A “class action suit” rendeu 
US$2,95 bilhões em indenizações 
a acionistas da estatal.

HUMBERTO

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

Hoje no Brasil vivemos momentos 
interessantes no confronto político tra-
vado nas mídias sociais e, até no pa-
pear cotidiano do “ao vivo e a cores”. 
Diante da diminuição da simpatia de 
muitos pelo petismo - entre as baixas, 
eu no meio, ouvimos provocação em 

tom de sarcasmo dos devotos petistas, 
no estilo: - está com medo de Lula?

Sim, respondo, morro de medo! Se 
enfrentando processos devidamente 
instruídos, seguindo todos os ritos da 
justiça, o capo já fazia e acontecia pa-
ra melar, mentindo, forjando, irritando, 
provocando, sacaneando e bolando 
inúmeras coisas erradas, avalie como 
presidente.

Se o condenado solto, num palan-

Morro de medo 
de Lula

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO 

que, enche a cara de cana, deturpa, jo-
ga uns contra os outros, incita a violên-
cia, cita números inexistentes e tenta 
agregar a seu governo méritos dos ou-
tros, faça um exercício de imaginação 
um cabra assim no poder novamente.

Se o ladrão chegou à conclusão 
que só se governa pagando o apoio 
dos outros, entregando as estatais pa-
ra usufruto dos aliados, empregando 
todos os seus correligionários, mesmo 
os sem qualifi cação nenhuma, e acre-
dita que o Estado tem condições de 
gastar o que tem e o que não tem e is-
so é política pública e social, faça ideia 
de um homem desse nos governando 
mais uma vez.

Se o falso democrata em áudios 
devidamente gravados revelou homo-
fobia, desprezo pelas leis, mostrou que 

indicou pessoas para o Supremo com 
obrigação de dever de gratidão, fi co 
pensando em como será voltando a 
presidência cheio de ódio e desejo de 
vingança.

Morro de medo de Lula...
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Projeto reduz ocorrências de infecção 
hospitalar no Onofre Lopes, em Natal

SAÚDE

José Aldenir / Agora RN

Hospital universitário reduziu em 53% os casos de incidência de pneumonia associada à ventilação 
mecânica nos últimos seis meses; projeto é fruto de parceria com unidades privadas de saúde

O Hospital Universitário Ono-
fre Lopes (HUOL), localizado no 
bairro de Petrópolis, na zona Leste 
de Natal, reduziu em 53% os casos 
de infecção hospitalar relacionada a 
problemas pulmonares em apenas 
seis meses. A diminuição se deve ao 
projeto “Melhorando a segurança do 
paciente em larga escala”, que é pro-
movido pelo Ministério da Saúde em 
119 hospitais de todo o Brasil.

O projeto tem o objetivo reduzir 
três tipos de infecção nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI): na cor-
rente sanguínea, no trato urinário e 
a pneumonia associada à ventilação 
mecânica. 

O Hospital Onofre Lopes está no 
projeto há seis meses. Neste período, 
também foi registrada uma redução 
de 32% no número dos casos de in-
fecção de corrente sanguínea. Ainda 
não houve uma diminuição de infec-
ção urinária. Atualmente, o índice é 
de 4 casos por grupo de mil pacientes 
por dia.

A coordenadora de cuidados in-
tensivos da HUOL, Eliane Pereira, 
aponta que, em relação aos de casos 
de  ventilação mecânica, a redução 
está acima da média nacional. “No 
Brasil, a média varia de 9,8 a 13,4 
casos por mil pacientes por dia”.

O projeto do Ministério da Saúde 

conseguiu uma redução de 23% nas 
ocorrências de infecção hospitalar 
nas unidades e tem como meta che-
gar à queda de 50% até 2020. 

Ainda segundo Eliane Pereira, 
essa transmissão de conhecimento 
sobre os cuidados na segurança hos-
pitalar têm impacto diretamente na 

vida do paciente. “Fazendo pequenos 
atos, higienizando os paciente, la-
vando as mãos, conseguimos ter um 
impacto na redução de infecções”, 
exemplifi ca.

Os ensinamentos também são 
repassados aos estudantes de me-
dicina da UFRN. “Como é a UTI de 
um hospital-escola, temos um fl uxo 
muito grande de alunos. A gente 
passa para eles todo aprendizado e a 
importância de prevenção e higieni-
zação”, reforça.

O projeto colaborativo é co-
ordenado por cinco hospitais de 
excelência no Brasil:  a Sociedade 
Benefi cente Israelita Brasileira 
Albert Einstein, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Li-
banês, o Hospital do Coração (HCor) 
e o Hospital Moinhos de Vento, em 
parceria com Ministério da Saúde, 
através do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do 
SUS (Proadi-SUS), fi nanciado com 
recursos de isenção fi scal. 

Hospital Onofre Lopes adotou medidas para aumentar a segurança nas UTIs 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Servidores do Detran 
entram em greve no dia 12
Os trabalhadores do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) 
aprovaram indicativo de greve 
da categoria para quarta-feira, 
12. Ficou acordado que, nesta 
segunda-feira, 10, os trabalhadores 
vão tentar dialogar com a direção 
do Departamento para buscar 
uma solução que evite a greve. Os 
profi ssionais exigem que o governo 
cumpra a lei do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração, realize 
incorporações salariais, implante as 
promoções que deve e cumpra os 
processos já vencidos relativos aos 
aposentados do órgão.

Lenilton Lima / Divulgação

SEGURANÇA

Justiça Eleitoral autoriza envio de Força 
Federal para 97 municípios potiguares

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovou o envio de forças 
federais para 97 municípios do 
Rio Grande do Norte.  O apoio dos 
agentes é para garantir a ordem e a 
segurança durante as eleições deste 
ano. O primeiro turno acontece em 
7 de outubro.

Entre os municípios que irão 
receber o reforço, estão Mossoró, 
Caicó, Pau dos Ferros, Macaíba, As-
sú, São José do Mipibu, Goianinha 
e Nova Cruz.

A segurança do pleito também 
foi tema de reunião entre o presi-
dente do Tribunal Regional Eleito-
ral, desembargador Glauber Rêgo, e 
o governador Robinson Faria.

Além da presença das tropas 
federais, o Estado terá um Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI), que irá 
acompanhar em tempo real o anda-
mento das eleições, inclusive com 

conexão direto com Brasília, onde o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
acompanhará as eleições em todo o 
País. Serão 1551 locais de votação 
que deverão contar com policiamen-

to das forças federais, estaduais e 
municipais no Estado.

O Tribunal Regional Eleitoral 
irá solicitar também o reforço das 
guardas municipais. 

Tribunal Regional Eleitoral também vai pedir apoio das guardas municipais



8 CIDADES SEGUNDA-FEIRA
www.agorarn.com.br 10.09.2018

Comerciantes aprovam lei que proíbe 
o uso de canudos de plásticos no RN

MEIO AMBIENTE

José Aldenir / Agora RN

Medida tem o objetivo de reduzir a poluição ambiental. Donos de estabelecimentos comerciais terão 
até 180 dias para adequação. Projeto de lei ainda aguarda a sanção do governador Robinson Faria

A partir do momento em que o 
governador Robinson Faria sancio-
nar o projeto de lei aprovado pela 
Assembleia Legislativa na semana 
passada, donos de restaurantes, ba-
res, quiosques, ambulantes, hotéis e 
similares no Estado terão 180 dias 
para banir os canudos plásticos e 
substituí-los por similares biodegra-
dáveis em seus estabelecimentos.

Aqueles que não cumprirem o 
prazo estarão sujeitos à aplicação de 
multa nos termos do Código de De-
fesa do Consumidor. A medida já é 
lei no estado do Rio de Janeiro e na 
cidade de Santos, litoral paulista.

O presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Artur Couto, aprova a 
nova lei. No entanto, ele espera que 
a regra seja modifi cada para não 
obrigar os comerciantes a adquirir 
produtos biodegradáveis. O preço de 
uma unidade do canudo de plástico 
comum é de R$ 0,01. Em contra-
partida, o utensílio feito de material 
biodegradável pode custar R$ 0,25. 

“Apoiamos a lei, desde que não te-
nhamos custos com a substituição 
de canudos. O corte tem que ser inte-
gral”, afi rma.

Ouvidos pelo Agora RN, outros 
comerciantes aprovaram o projeto 
de lei. Para Renata Lima Batista, a 
medida vai reduzir a poluição am-
biental. “Eu sempre disponibilizei 

canudos para meus clientes e nunca 
tinha parado para pensar que preju-
dicasse tanto”, considerou a ambu-
lante Renata Lima Batista.

José Cavalcante Araújo, dono 
de uma lanchonete, afi rmou que a 
proibição não deve ocasionar tanto 
impacto em seu comércio, já que há 
outras opções de canudos para seus 

clientes. “Os canudos não são caros 
e, já que temos outras opções, não 
vai mudar muita coisa em meu co-
mércio. Gostei muito dessa nova lei”, 
relatou José.

Para a deputada estadual Már-
cia Maia (PSDB), autora do projeto, 
a aprovação da medida é fundamen-
tal para que a sociedade promova 
uma mudança de cultura. A partir 
de uma legislação que auxilie no 
processo, segundo ela, será possível 
dar um passo importante na preser-
vação do meio ambiente e da vida 
marinha, a partir da redução na pro-
dução de lixo pela sociedade.

“O Rio Grande do Norte tem um 
litoral com mais de 400 quilômetros 
de extensão, e é fundamental que 
haja cuidado com a produção de resí-
duos e lixo, especialmente em razão 
do impacto que nosso comportamen-
to tem no meio ambiente. Agora 
esperamos que o Governo do Estado 
sancione a medida para que se torne 
lei o mais rápido possível”, defendeu 
Márcia Maia. 

Medida prevê o banimento dos canudos plásticos do comércio no RN

SANEAMENTO

Caern fi naliza obras de esgotamento 
no Alecrim, Lagoa Seca e Lagoa Nova

José Aldenir / Agora RN

A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte (Caern) 
concluiu o sistema de esgotamento 
sanitário dos bairros do Alecrim, 
Lagoa Nova e Lagoa Seca. A obra  
benefi cia mais de 3 mil domicílios 
nas três regiões.

Segundo o gerente de Obras da 
Caern, Fábio Siqueira, as residên-
cias dos três bairros irão receber 
comunicação autorizando a ligação 
à rede de coleta de esgoto. A notifi -
cação estará registrada nos boletos 
de água. “Os moradores precisam 
aguardar a comunicação”, reforça 
ele, em entrevista à rádio 96 FM.

De acordo com Fábio Siqueira, 
as ligações irregulares e sem a per-
missão da Caern podem prejudicar a 
continuidade da obra de saneamento 
básico de Natal. “Em alguns locais, 
como Candelária, uma via está co-

nectada à rede e outra ainda não 
está. Por isso, é importante que a po-
pulação fi que atenta à comunicação 
ofi cial”, justifi ca.

A partir do comunicado, o cliente 
tem até 30 dias para realizar a li-

gação do ramal de esgoto localizado 
na calçada do imóvel às suas insta-
lações internas, o que pode ser feito 
por profi ssionais como encanadores 
ou pedreiros. Isto porque, após esse 
período, a cobrança na fatura de 
água passará incluir a taxa de esgo-
tos, conforme determina a legislação 
vigente. 

As novas ligações incluem imó-
veis em grandes avenidas e áreas 
adjacentes, como Prudente de Mo-
rais, Bernardo Vieira e Interventor 
Mário Câmara. 

De acordo com a Caern, o esgoto 
tratado corretamente evita a polui-
ção do lençol freático e, consequen-
temente, da água disponível para 
consumo humano. O esgotamento 
sanitário permite que, antes de re-
tornar ao meio ambiente, o esgoto 
seja tratado adequadamente. 

Três mil residências são benefi ciadas

NA OAB

Mulheres deverão 
compor pelo menos 
30% das diretorias

OAB / Reprodução

Medida passa a valer em 2021

O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
decidiu que só será admitido o 
registro de chapas que atendam ao 
mínimo de 30% e o máximo de 70% 
para candidaturas de cada sexo. 
A medida passa a valer a partir de 
2021. Para as eleições deste ano, 
fi cou aprovada recomendação para 
que as chapas participantes adotem 
voluntariamente. 
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Petrobras anuncia mecanismo 
para segurar preço da gasolina

 ALÍVIO

José Aldenir / Agora RN

Em momentos de grande volatilidade do câmbio, como agora, e com o dólar 
em alta, a ideia é segurar os reajustes para as refinarias em até 16 dias  

A Petrobras anunciou antes do 
feriado uma mudança na sua polí-
tica de preços para a gasolina. Com 
isso, a companhia poderá manter os 
valores estáveis nas refi narias por 
períodos curtos, de até 15 ou 16 dias. 
Até o fi nal de agosto, o preço da gaso-
lina já acumulava alta de 28,2% nas 
refi narias.

Para o presidente do Sindipostos 
do RN, Antônio Sales, a medida já 
era aguardada. Para ele, o fato de 
a Petrobras criar um mecanismo 
quinzenal de reajuste oferece tanto 
a consumidores como aos segmentos 
dos postos uma possibilidade im-
portante para ambos se planejarem 
fi nanceiramente.

“Esperamos que essa medida ve-
nha a amortecer a intensa variação 
cambial pela qual passa o País neste 
momento”, avalia Sales.

Segundo o diretor de Refi no e 
Energia da Petrobras, Jorge Celesti-
no, a mudança na política de repas-
se não altera em nada a política de 
preços para a gasolina, que continua 
acompanhando a paridade com os 
preços internacionais.

 A empresa, segundo ele, conti-

nua fi rme no propósito de manter 
mecanismos fi nanceiros de proteção 
para momentos de volatilidade dos 
preços internacionais, que permiti-
rão que eventualmente os reajustes 
não sejam diários. “Poderão, inclusi-
ve, ter mudanças em períodos de até 
16 dias”, adiantou.

Segundo o diretor Financeiro 
da Petrobras, Rafael Grisolia, se-
rão usados mecanismos de hedge 
(proteção) cambial para preservar a 
empresa em períodos de grande vo-
latilidade do câmbio, como agora. “O 

objetivo é dar fl exibilidade adicional 
à gestão de política de preços da ga-
solina”, afi rmou.

A Petrobras soltou fato relevante 
na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Em comunicado, confi rmou 
“ser importante implementar meca-
nismos que lhe permitam ter a opção 
de alterar a frequência dos reajustes 
diários da gasolina no mercado 
interno, podendo mantê-lo estável 
por curtos períodos de tempo, de até 
quinze dias, conciliando com seus 
interesses empresariais”. 

O que muda é apenas a forma de fazer o reajuste, que passará a ser quinzenal 

PRAZO

BNB dá até dezembro para produtores 
rurais regularizarem dívidas com o FNE

José Aldenir / Agora RN

Produtores rurais interessados 
em regularizar suas dívidas com o 
Banco do Nordeste têm até dezem-
bro para garantir descontos que 
podem chegar a 95% sobre o saldo 
devedor.

 O benefício vale para liquidação 
de dívidas contratadas até 2011, com 
recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE). 
O prazo para pagamento pode es-
tender-se até 2030, com parcelas a 
partir de 2021.

 Mais de 1 milhão de pessoas 
dos estados nordestinos e norte de 
Minas Gerais e do Espírito Santo 
foram benefi ciadas até agora com a 
ação de regularização de dívidas do 
BNB. O total renegociado atingiu R$ 
9,8 bilhões em agosto, abrangendo 

271,6 mil operações de crédito antes 
em inadimplência.

Metade dos acordos de renego-
ciação, ou seja, 135,8 mil, foi realiza-
da com a opção de liquidação de toda 
a dívida.

Ao todo, 92% das renegociações 
foram realizadas com miniproduto-

res rurais, incluindo benefi ciários 
do Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pro-
naf). Os juros variam de 0,5% ao ano 
para esse grupo a 3,5% ao ano para 
grandes produtores.

O BNB possui 292 agências dis-
tribuídas em todo o Nordeste, além 
do norte de Minas Gerais e norte do 
Espírito Santo. A instituição possui 
mais de 4 milhões de clientes. Em 
2018, somente com recursos do FNE, 
já aplicou volume superior a R$ 19 
bilhões na economia regional.

Quem desejar mais informações 
sobre as condições de renegocia-
ção ou liquidação de dívidas pode 
procurar uma unidade da rede de 
agências ou entrar em contato pelo 
número 0800 728 3030. 

Banco oferece descontos de até 95%

TRIBUTAÇÃO

Receita vai declarar 
inaptos 44 mil CNPJs 
no Estado este mês

A Receita Federal declarará 
inaptos 3,4 milhões de inscritos 
no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) por omissão 
de declaração. No Rio Grande 
do Norte, o número chegará 
a 44.010. A intensifi cação das 
ações é voltada para a inaptidão 
de inscrições no CNPJ de 
contribuintes que estejam omissos 
na entrega de escriturações e de 
declarações nos últimos 5 anos, 
em especial das Declarações de 
Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF).

O Ato Declaratório Executivo 
(ADE) de inaptidão passará a 
ser publicado no site da Receita 
Federal na internet pela Delegacia 
da Receita Federal do domicílio 
tributário do contribuinte. Para 
evitar a declaração de inaptidão 
de sua inscrição, o contribuinte 
deve sanear as omissões das 
escriturações e declarações. 

José Aldenir / Agora RN

Receita Federal está em ação

SEGUNDOS
EM QUINZE

4º lote do imposto de renda 
vai injetar R$ 33 mi no RN
No Rio Grande do Norte, o quarto 
lote de restituição do Imposto 
de Renda contém o crédito para 
23.153 contribuintes e deve ser 
realizado no dia 17 de setembro, 
totalizando R$ 33.128.647,92. 
Ressalta-se que o lote de 
restituição do Imposto de Renda da 
Pessoa Física contempla também 
as restituições residuais referentes 
aos exercícios de 2008 a 2017 
(anos-calendários 2007 a 2016).

José Aldenir / Agora RN



O Rio Grande do Norte liderou 
a contratação de projetos para pro-
dução de energia eólica no 28º Lei-
lão de Energia Nova A-6 de 2018, 
realizado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) na última 
semana. Do total de 48 novos pro-
jetos inscritos no certame, 27 foram 
arrematados no Estado. Eles tota-
lizam mais 743 MW de capacidade 
instalada, e as usinas devem come-
çar a operar em 2024.

Os projetos vendidos irão asse-
gurar cerca de R$ 3,5 bilhões em in-
vestimentos no Estado nos próximos 

seis anos. “Desse montante, cerca de 
R$ 1,5 bilhão deverão ser injetados 
diretamente nas regiões produto-
ras”, diz o presidente do Centro de 
Estratégias em recursos Naturais e 
Energia (Cerne), Jean-Paul Prates.

A maior parte dos projetos está 
na região do Mato Grande, onde se 
encontra a maior parte das usinas 
instaladas no Estado e com melho-
res infraestruturas. O projeto com 

maior fator de capacidade (67,5%) 
será instalado no município de Ria-
chuelo. A usina Ventos de Santa 
Martina, desenvolvido pela empresa 
Casa dos Ventos, terá turbinas da 
fabricante global Vestas. Os estados 
com os empreendimentos contrata-
dos foram o Rio Grande do Norte (27 
usinas), a Bahia (21 usinas), o Para-
ná (5 usinas), São Paulo (2 usinas), 
Minas Gerais (2 usinas), além de 
Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Maranhão - com 
uma usina em cada estado.

O certame negociou Contratos 
de Comercialização de Energia no 
Ambiente Regulado na modalida-
de por quantidade (hidrelétricas 
– suprimento de 30 anos e eólicas 
– suprimento de 20 anos) e por dis-
ponibilidade (biomassa, carvão e gás 
natural – suprimento de 25 anos). O 
leilão movimentou, ao todo, R$ 23,6 
bilhões em contratos. 
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Leilão de energia eólica atrai
R$ 3,5 bilhões em investimentos

RN ENERGIZADO

José Aldenir / Agora RN

Do total de 48 novos 
projetos inscritos no 
certame, 27 foram 
arrematados no Estado;  
serão mais 743 MW

Geração de energia vai aumentar 

PRAZO VAI ATÉ DIA 28

Quase 12 milhões 
ainda não sacaram  
suas cotas do PIS

Cerca de 11,8 milhões de 
brasileiros ainda não realizaram 
o saque das cotas do Programa 
de Integração Social (PIS) a que 
têm direito. O valor total disponível 
ultrapassa R$ 20,2 bilhões. O prazo 
para o saque termina em 28 de 
setembro para os cotistas do PIS com 
idade inferior a 60 anos. Por força da 
Lei 13.677/18 e Decreto 9.409/18, 
os trabalhadores cadastrados no 
PIS entre 1971 e 4 de outubro de 
1988 podem resgatar o dinheiro, 
independentemente da idade. O 
prazo não será prorrogado. 

José Aldenir / Agora RN

Quem perder o prazo não recebe

19% dos brasileiros tiveram 
crédito a prazo negado no mês

CARTÃO

José Aldenir / Agora RN

Em meio ao cenário de alta da 
inadimplência e de desemprego 
elevado, o consumidor brasileiro 
tem encontrado difi culdades para 
comprar a prazo. Dados do Indica-
dor de Uso do Crédito apurado pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que, em cada dez brasilei-
ros, dois (exatos 19%) tiveram crédi-
to negado ao tentarem parcelar uma 
compra. O percentual é ligeiramente 
acima dos 17% observados em junho. 
De acordo com os entrevistados, a 
restrição do CPF em virtude do não 
pagamento de contas foi a principal 
razão para a negativa (39%), seguida 
de renda insufi ciente (18%) e falta de 
comprovação de renda (12%).

A contratação de empréstimos 
ou de fi nanciamentos também é um 
entrave, na avaliação dos consumi-
dores. Metade (50%) dos entrevista-
dos considera difícil a contratação, 
sendo que o percentual aumenta 
para 55% entre os consumidores que 
ganham até cinco salários mínimos.

Para o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa, a recuperação 
econômica abaixo das expectativas 

acaba intensifi cando os cuidados das 
instituições fi nanceiras e do comér-
cio nas políticas de concessão de cré-
dito, o que difi culta seu acesso pelo 
consumidor.

“Há um contingente grande de 
consumidores que já tiveram acesso 
ao crédito em um passado recente, 
mas que hoje enfrentam restrições 
em razão de atrasos de pagamentos 
ou pela perda do emprego. Por mais 
que isso seja algo frustrante para o 
consumidor, a sua liberação sem cri-
térios mínimos aumentaria o risco 
de inadimplência, de endividamento 
excessivo e também exigiria a co-
brança de juros elevados para cobrir 
esse risco”, explica Costa. 

Está mais difícil comprar no cartão
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Fernanda Souza não faz parte 
do grupo das ex-Chiquititas

WHATSAPP
Instagram / Reprodução

Quem revelou foi Flávia Monteiro, em entrevista
a Danilo Gentili. Segundo ela, grupo é agitado

Flávia Monteiro confessou para 
Danilo Gentili que Fernanda Souza 
não faz parte do grupo de WhatsApp 
composto por ex-Chiquititas. Para 
manter a amizade, a atriz declarou 
que as integrantes da novela se fa-
lam constantemente. “A gente tem 
um grupo no WhatsApp, um grupo 
enorme. A Fernandinha não está. A 
gente se comunica, é um amor eter-
no”, disse Flávia.

Pensando nos momentos mar-
cantes de sua carreira, ela abriu o 
coração e falou sobre a eterna Carol, 
sua personagem icônica na trama in-
fantil. “Eu tenho a Flávia, mas acho 
que antes existe a Carol, não tem 
jeito. O personagem marcou... Grati-

fi cante é quando você faz um traba-
lho e consegue marcar as pessoas”, 
afi rmou. “Trabalhar com crianças 
é mágico, porque eles são verdadei-
ros e honestos. A gente se alimenta 
dessa energia pura. Então não tem 
troca melhor”, complementou.

Recordando que começou a atu-
ar com 14 anos no fi lme “A Menina 
do Lado”, Flávia comentou que teve 
que enfrentar o pai para ser artista. 
“Fui quase expulsa do colégio por 
causa do fi lme. As mães ligavam e 
eu sempre estudei em colégio reli-
gioso... Veio um padre de Roma pra 
julgar. Ele disse: ‘olha minha fi lha, o 
que você faz aqui dentro é o que nos 
interessa e que você é boa aluna’”.  Atriz disse que trabalhar com crianças é “mágico”, pois elas são verdadeiras

LEGALIZE JÁ

Renato Góes vai fazer 
Marcelo D2 em fi lme 
sobre a vida do rapper

Renato Góes em breve estará 
nas telonas do cinema interpretando 
Marcelo D2 no fi lme “Legalize Já – 
Amizade Nunca Morre”, que estreia 
no próximo dia 18 de outubro.

A cinebiografi a, que demorou 
nove anos para ser fi nalizada, 
acompanha a amizade do rapper 
com Skunk (Ícaro Silva), morto em 
1994, até os primeiros passos do 
Planet Hemp, uma das bandas de 
rap mais infl uentes no País.

Além de Renato e Ícaro, os 
atores Ernesto Alterio, Marina 
Provenzzano, Stepan Nercessian, 
Rafaela Mandelli e Shirley Cruz 
integram o elenco. A produção já 
conquistou o prêmio de Melhor 
Ficção Nacional Segundo o Público 
na 41ª Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo e também os 
de Melhor Longa-Metragem pelo 
Júri Popular e Roteiro no 12º Fest 
Aruanda do Audiovisual Brasileiro. 

Paulo Belote / TV Globo

Longa estreia em 18 de outubro

Ex-BBB Matheus Lisboa irá 
interpretar personagem gay

O TEMPO NÃO PARA

Anderson Marques

Matheus Lisboa, conhecido por 
participar dos reality shows Big 
Brother Brasil 16 e A Fazenda, foi 
escalado para integrar o elenco de 
“O Tempo Não Para”. Na novela das 
19h da Globo, Matheus irá interpre-
tar o personagem Pierre, namorado 
de Igor (Léo Bahia), fi el escudeiro da 
estilista Zelda (Adriane Galisteu).

“Fiquei muito lisonjeado com o 
convite e quero agarrar com unhas e 
dentes essa oportunidade. Estou me 

dedicando bastante. Tenho muito 
respeito pela profi ssão. Desde antes 
do BBB, eu já tinha interesse pelo 
ofício e, desde que saí, tenho procu-
rado estudar e me aperfeiçoar”, disse 
ele, que atualmente estuda com o 
diretor de elenco Sérgio Penna. 

Ansioso para a estreia, Matheus 
torce para que seu personagem faça 
sucesso entre o público. “Espero que 
a relação de Igor e Pierre possa cres-
cer na trama”, afi rmou o ex-BBB. 

Dentro da casa do BBB, Matheus teve um relacionamento com a potiguar Cacau

SEGUNDOS
EM QUINZE

Esposa de Faustão viaja 
com musas do “Domingão”

Após anos na geladeira, 
Vera Fischer volta a atuar

Mais que amigas! Luciana Cardoso, 
esposa de Fausto Silva, decidiu 
tirar uns dias para viajar ao lado 
das bailarinas do Domingão do 
Faustão Renata Longaray, Jaque 
Ciocci e Daiane de Paula. O destino 
escolhido foi a belíssima capital da 
Itália. “10 dias em 2. Roma. E lá 
vamos nós!”, declarou a empresária, 
ao compartilhar no Instagram vários 
cliques da turma visitando cartões-
postais da Cidade Eterna, como o 
Coliseu e a Fontana de Trevi.

Depois de cinco anos afastada, 
Vera Fischer comemorou a volta à 
televisão e garante que vai segurar 
a língua. A coisa toda começou 
quando a veterana reclamou sobre 
o papel oferecido para ela em Salve 
Jorge, dizendo que era trabalho 
para uma atriz no início da carreira, 
e não para ela. “Aprendi a guardar 
as verdades para mim”, disse.

Instagram / Reprodução



ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Viva pelo amor, 
mesmo que 
as estrelas 

caminhem em 
direção oposta”

(e. e. Cummings)

>> Cadê os adesivos? 
A rejeição do eleitor com 
a política é tamanha que 
esta já é a campanha 
com a menor presença de 
adesivos em automóveis. 
São raras as manifestações 
de voto nos vidros e latarias, 
bem diferente de outras 
eleições quando os próprios 
proprietários buscavam dos 
candidatos a propaganda 
e até ofereciam seus 
autos para a conhecida 
“envelopagem”.

Os que pregam igualdade, 
liberdade, leitores de Faukner, 
estão comemorando a facada.  

(Marcelle Silvino)

Pela ordem: Celso Daniel, 
Toninho, Eduardo Campos e 

Jair Bolsonaro. 

(João Edson Fraga)

E ainda dizem que Bolsonaro 
é o intolerante, violento, 

machista e racista.

(Arthur Salles)

PICARDIA NAS REDES

>> Fogo amigo. Em 2014, o 
avião com Eduardo Campos 
caiu num momento da 
campanha em que ele avançava 
para se tornar favorito à 
Presidência da República. 
Quatro anos e outra campanha 
depois, o favorito Bolsonaro é 
esfaqueado. Vocês não sabem 
do que os inimigos da Pátria são 
capazes.

>> Picolé de chuchu. Além 
da Odebrecht, o candidato 
Geraldo Alckmin teve anexado 
outro peso a puxá-lo para trás 
na campanha presidencial: os 
ataques do presidente Michel 
Temer. E podem dizer o que 
quiser de Temer, menos que 
está mentindo em relação às 
acusações e críticas que faz ao 
tucano.

>> Pesquisa Ibope. Quem 
tiver a curiosidade de pesquisar 
nas edições anteriores (tá no 
Google) das pesquisas, tanto 
do Ibope quanto do Datafolha 
ou da MDA, vai ver que o 
percentual da rejeição de Jair 
Bolsonaro divulgada no último 
Ibope guarda semelhanças com 
a rejeição histórica de Lula.

>> Mais polêmica. Do 
candidato Jair Bolsonaro (PSL) 
no Twitter: “Queremos manter 
incentivos à Cultura, mas para 
bons artistas que agregam valor. 
O que deve acabar é dinheiro 
público fi nanciando absurdos 
como ofi cinas de masturbação 
ou peças com pessoas cutucando 
seus orifícios”.

>> Guerra da estrela. O 
PT pretende não encerrar as 
apelações para tornar Lula 
candidato. Depois do risível 
bilhete dos dois papangus 
do comitê da ONU, resta 
agora entrar com recursos na 
República dos Separatistas, no 
Império Galáctico, na Aliança 
Rebelde, na Ordem Jedi e, por 
fi m, no Lado Negro.

>> Liga das Nações. Começou 
quinta-feira a UEFA Nation 
League, reunindo a nata das 
seleções da Europa numa nova 
competição chancelada pela FIFA 
e que cujos resultados servirão 
para pontuação no ranking ofi cial, 
hoje liderado pela França. Os 
jogos estão sendo transmitidos no 
Brasil pelo canal TNT.
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Bolsonaro contra os merdas

No dia 22 de junho de 1941, as 
tropas nazistas invadiram a 
União Soviética. Vinte dias 

depois, o primeiro-ministro britâ-
nico Winston Churchill propôs ao 
presidente russo Joseph Stálin um 
tratado de aliança com o objetivo 
específi co das duas nações comba-
terem juntas o terror do Terceiro 
Reich.

Diante da parceria sugerida por 
Churchill, setores da oposição no 
Parlamento e também da imprensa 
questionaram tal aproximação com 
um ditador comunista afamado por 
executar divergentes internos. O 
velho sábio respondeu: “Se Hitler 
ameaçar invadir o inferno, eu me 
alio imediatamente com o demônio”.

Nos rebeldes anos 1960, quan-
do as chamas das barricadas de 
Paris se espalharam pelo mundo, 
os ideólogos marxistas perceberam 
a potência revolucionária dos estu-
dantes, e logo a esquerda se aproxi-
mou de todas as rebeliões juvenis, 
inclusive assimilando o rock, o sexo 
livre e as drogas.

Não demorou e os movimentos 
comunistas na América Latina se 
juntaram à Guerra do Vietnã como 
preocupações imediatas de Washin-
gton, levando o establishment da 
Casa Branca e do Pentágono a ini-
ciar uma contraofensiva. Do Brasil 
ao Equador, Che Guevara já amea-
çava Elvis Presley em culto.

A providência mais adequada 

para evitar uma total adesão da 
juventude latina aos partidos de 
esquerda partiu do setor de inte-
ligência, especifi camente da CIA, 
que elaborou ações estratégicas com 
alcance na cena cultural do conti-
nente que estimulava a simpatia e 
adesão ao movimento hippie.

Com a eclosão dos atos terro-
ristas da esquerda, dos focos de 
guerrilha urbana que englobavam 
assaltos a bancos e sequestros de 
personalidades, os homens da CIA e 
também do FBI justifi cavam a con-
temporização com o mundo lisérgico 
afi rmando que “era melhor um jo-
vem ser hippie do que guerrilheiro”.

Os dois episódios acima, sobre 
Churchill e a CIA, representam 
uma ação tática de fator preventivo 
contra o mal maior, contra o inimigo 
mais venal. Lênin tinha a tese do 
companheiro de viagem, ilustrada 
num vagão de trem onde dois estra-
nhos se tornavam amigos de percur-
so, mas só até o fi m da jornada.

A eleição presidencial no Brasil 
tem hoje uma única alternativa com 
chances futuras de enfraquecer a 
esquerda, principalmente PT, PC-
doB, Psol e PSTU, que se chama 
Jair Bolsonaro. Não tem um grande 
perfi l para administrar o país, nem 
bagagem de conhecimentos; mas é 
inimigo dos comunistas.

A vitória de Bolsonaro nas 
urnas, interrompendo décadas de 
governos esquerdistas e centro-es-
querdistas, é essencial para que em 
quatro anos de poder a conjuntura 
favorável aos aloprados se desman-
che, perca a periculosidade em rela-
ção à imposição de pautas escrotas e 
escatológicas.

Quando algum amigo refuta o 
voto em Bolsonaro, dizendo que ele 
é uma merda, evito maiores debates 
dizendo que entre a grande mer-
da que é a esquerda, o capitão é a 
merda disponível com menor fedor e 
sujeira. Só Bolsonaro é capaz de en-
frentar pra valer o futuro de merda 
que o PT planejou. 
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...da Femurn: “CEF antecipa crédito dos lucros do FGTS a 90 
milhões de trabalhadores”;

...Veja: “TSE aprova candidatura de Bolsonaro mesmo ele 
sendo réu”;

...do portal G1: “Alckmin diz que Temer ‘não tem a liderança 
que precisa ter e nem a legitimidade’”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Candidata à Ordem. A 
advogada Magna Letícia confi rmou 
na semana passada que é pré-
candidata a presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil no Rio 
Grande do Norte. Durante entrevista 
a uma emissora de rádio da capital, 
ela criticou duramente a decisão do 
Conselho Federal da OAB de defi nir 
a cota de 30% para dirigentes da 
Ordem apenas para ser válida a 
partir de 2021.
Questionada se entraria na disputa 
este ano, Magna Letícia foi enfática: 
“Sou pré-candidata. Mas esse não é 
um projeto meu, represento todos os 
advogados que querem mudança na 
OAB do Rio Grande do Norte”, disse 
Magna Letícia.
Ela lembrou ainda que vem 
recebendo muitos apoios na capital 
e no interior e observou que há 
uma insatisfação muito grande dos 
advogados com a atual gestão da 
Ordem.

>> Entrega do plano. Será 
nesta segunda-feira, 10, às 9h, na 
Casa da Indústria, a entrega pela 
FIERN (Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Norte,) 
da edição atualizada do MAIS RN 
aos candidatos ao Senado pelo 
Rio Grande do Norte. A versão 
atualizada detalha um plano 
estratégico para o desenvolvimento 
do Estado, com uma “Agenda 
Potiguar 2019/2022”, na qual há 
defi nições de metas e ações que 
abrangem áreas desde a prestação 
de serviços essenciais (segurança, 
educação, saúde, transporte e 
recursos hídricos), equilíbrio 
fi scal, retomada da capacidade de 
investimentos melhoria do ambiente 
de negócios. Foram convidados 
para a entrega do estudo os quinze 
candidatos ao Senado. A FIERN 
também convidou todos os dirigentes 
dos partidos políticos e franqueou 
a participação para os candidatos a 
deputados estadual e federal.

>> Conteúdo. A edição atualizada 
do MAIS RN é considerado o mais 
completo estudo já realizado pela 
iniciativa privada sobre a situação 
e potencialidades do Rio Grande do 
Norte. Ao todo, o documento traz 
44 metas e 180 ações concretas, em 
atração e retenção de investimentos, 
melhoria da gestão e gasto público, 
governança solidária, produtividade 
e inovação, e protagonismo regional 
e nacional.

>> Crescendo. O aplicativo potiguar 
Bomédico, desenvolvido para 
facilitar o agendamento de consultas 
médicas e que está no mercado há 
quase um ano, está integrando o 
programa Inova Metrópole, ligado 
ao Instituto Metrópole Digital (IMD) 
para acelerar o desenvolvimento 
da tecnologia. O aplicativo, que já 
ganhou prêmios nacionais, permite 
a marcação de consultas, exames e 
ainda integra sistemas próprios de 
clínicas com diversos profi ssionais 
da saúde como médicos, odontólogos, 
fi sioterapeutas, nutricionistas e 
psicólogos. 
Ele já conta com mais de 100 
profi ssionais, 50 tipos de exames e 
10 testes cadastrados no Rio Grande 
do Norte. O idealizador do aplicativo, 
Rilton Campos, explicou que o 
processo de incubação vai amplifi car 
o potencial do aplicativo que já está 
em uso.

>> Noivas e Debutantes. No 
próximo dia 25 de setembro, 
das 16 às 22h, o Spaço Guinza 
realiza o 12º Encontro de Noivas 
e Debutantes, que vai reunir os 
melhores fornecedores do segmento 
de festas do Estado. Quem planeja 
dar uma festa e/ou  deseja conhecer 
os trabalhos dos expositores, o acesso 
será uma lata de leite, que será 
revertida para o GACC-RN e para o 
Lar da Vovozinha. Mais informações: 
(84) 3219-2002.

Jornalista Cristiano Félix 
prestigiando a inauguração da 
Maria Pitanga Açaiteria

Desfi le Tommy Hilfi ger 
Inverno 2019, em Shangai

As belas Luanda Nunes 
e Daliana Perez

>> Cinema em Gostoso. A organização da 5ª Mostra 
de Cinema de Gostoso prorrogou até hoje o prazo para as 
inscrições de fi lmes longas e curtas-metragens. Em sua 5ª 
edição, a Mostra está marcada de 23 a 28 de novembro, em 
um dos melhores e atraentes destinos turísticos do mundo, 
São Miguel do Gostoso. Durante os seis dias, a tela de 
cinema estará montada ao ar livre na Praia do Maceió, com 
projeção em resolução 2k e som 5.1.  Na lista de exibições, 
lançamentos cinematográfi cos brasileiros. Serão seis 
sessões por dia, entre as mostras: Competitiva, Panorama e 
Infantil, além das Sessões Especiais.

A União Brasileira de Educação 
Católica - UBEC realizou na terça-
feira, 4, em Nova Parnamirim, 
a cerimônia de lançamento da 
pedra fundamental da instituição 
de ensino superior “Católica 
Rio Grande do Norte”. Na foto, 
prestigiando o evento com o Irmão 
Marista José Nilton Dourado, 
presidente da UBEC, a secretária de 
educação do Estado, Cláudia Santa 
Rosa, e Rosano Taveira, prefeito de 
Parnamirim
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Aguinaldo Silva participou de 
um vídeo especial no canal de Ma-
theus Mazzafera. Ele respondeu a 
diversas perguntas sobre intimida-
des e vida pessoal e passou um trote 
para Marina Ruy Barbosa, que vai 

Aguinaldo Silva passa trote para 
Mariana e faz pedido inusitado

BRINCADEIRA

Bela disse que aceitaria o desafi o

Autor de O Sétimo Guardião 
propôs que a atriz pintasse 
seu cabelo de preto para 
próxima novela das 21h

estrelar sua próxima novela das 21h 
na TV Globo, “O Sétimo Guardião”.

No vídeo, após o autor contar 
que deu o primeiro beijo aos 12 anos 
e que sua primeira transa foi com 
um homem, o youtuber foi um pouco 
além e fez com que Aguinaldo ainda 
ligasse para Marina, pedindo que a 
artista pintasse o cabelo de preto.

Sem hesitar, e com muito bom 
humor, o dramaturgo aceitou o de-
safi o e telefonou. Sem saber que era 
um trote, Marina disse aceitar o de-
safi o proposto por Aguinaldo. 

TV Globo / Reprodução

NOVELAS

Beto questiona Luzia sobre a morte de Remy. Desnorteada, Luzia foge de Beto, e Laureta comemora. Karola sofre 
com o assassinato de Remy. Ionan acredita que Luzia é culpada pela morte de Remy, e Beto se desespera. Dodô 
e Naná exigem que Ionan prenda Luzia. Karola se preocupa com o dinheiro roubado por Remy. 

SEGUNDO SOL

Darcy, Elisabeta e Baltazar se surpreendem com o estado de Lady Margareth. Ema teme ter magoado Ernesto. 
Luccino incentiva Ernesto a se reaproximar de sua esposa. Delegado Baltazar decide prender Lady Margareth para 
testar seu estado de aparente confusão mental e Darcy se preocupa com a tia. 

ORGULHO E PAIXÃO

Marocas fi ca incomodada com a boate. Samuca tenta tranquilizar Marocas, quando Betina se aproxima do 
casal. Betina tenta convencer Samuca e Marocas a irem para a área VIP. Agustina acorda assustada e Dom 
Sabino tenta acalmar a esposa. Betina sabota a bebida de Marocas, sem que ninguém perceba.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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HORÓSCOPO

Ótimo astral para comprar umas coisinhas 
novas para incrementar seu guarda-roupa. Pode 
ter oportunidade de fazer contatos que vão 
benefi ciar a sua carreira. 

Fofocas e mal-entendidos podem tumultuar o 
seu trabalho, por isso, tenha cuidado com o que 
vai dizer. Há boas chances de se envolver com 
alguém de outra cidade.

Ótimo astral para quem pretende viajar, visitar 
pessoas queridas e matar a saudade de quem 
mora longe. O romance também pede novos 
estímulos: saia da rotina!

A Lua aumenta o desejo de interagir com as 
pessoas, estimula seu poder de comunicação e 
vai ser mais fácil fazer novas amizades. Sucesso 
também nas paqueras.

Os astros vão deixar suas emoções mais 
intensas e qualquer imprevisto poderá afetar o 
seu humor. Procure encarar as mudanças com 
naturalidade. Aguarde novidades na paixão.

Bom dia para resolver assuntos corriqueiros que 
sempre fi cam para depois. Terá prazer organizar 
as suas coisas. Paquera com pessoa conhecida 
pode trazer mais segurança ao seu coração.

Seu coração está cheio de amor e você vai 
querer compartilhar isso com as pessoas que 
são mais valiosas. Boas vibrações na vida 
amorosa.

Dia perfeito para curtir as coisas boas da vida. 
Deixe os compromissos e as preocupações de 
lado, pois a hora é de diversão. Emoções no 
amor: dê chance a quem quer se aproximar.

Bom dia para iniciar uma dieta, pensando na 
saúde e também na sua boa forma. Paquera 
com alguém do trabalho pode render boas 
surpresas. Apoiem os projetos um do outro.

Tudo indica que você vai aproveitar o dia para 
fi car em casa e relaxar no seu canto. Pode se 
envolver com uma pessoa comprometida. A dois, 
que tal uma surpresinha romântica?

Quem pode emendar o feriado e viajar não 
deve perder esta oportunidade, pois os astros 
prometem momentos de muita diversão. Numa 
dessas, pode até pintar um novo amor.

Prepare-se para curtir o dia ao lado dos amigos. 
Não perca também a chance de conhecer gente 
nova. Se você busca um novo amor, agitos 
sociais serão ótimas oportunidades de paquera.

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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O Diretor Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, no 
uso de suas atribuições, indefere os recursos administrativos interpostos pelas licitantes 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI-EPP e VIPETRO 
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, com base nos pareceres técnico, 
contábil e jurídico, e ratifica na íntegra os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, na ata de análise e julgamento dos recursos, ficando os autos com vista franqueada 
aos interessados. Fica aprazada a abertura dos envelopes “B” - propostas de preços das 
empresas habilitadas, para o dia 13 de setembro de 2018, às 09:00 horas, na sala de 
licitações da CAERN. 

DECISÃO

Natal/RN, 06 de Setembro de 2018

JULGAMENTO DE RECURSO

Diretor Presidente

PL Nº 0057/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Objeto: Serviços para execução de rede coletora de esgoto pelo método não destrutivo através 
de furos direcionais.

Engº Marcelo Saldanha Toscano

O Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e dos 
Recursos Humanos, por meio da sua Coordenadoria de Compras Governamentais, conforme 
Portaria n° 008/2018-GS/SEARH, torna pública a Cotação de Preços para o seguinte objeto: 
MATERIAL DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS. Ficam as empresas interessadas devidamente convocadas a apresentarem cotação 
de preços, do processo em epígrafe e disponibilizado através do site: www.searh.rn.gov.br, no link: 
Registro de Preços e por meio de solicitação nos e-mails: crpsearh@gmail.com, crp@rn.gov.br. 
Encaminhar a proposta comercial, devidamente assinada e digitalizada, no prazo de 08 (oito) dias 
úteis a contar da data de publicação deste aviso.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH 

Erika Heronildes Costa da Silva - Coordenadora de Compras Governamentais

Número do Processo: 24.749/2017-4 

Natal/RN, 06 de setembro de 2018.

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO - REGISTRO DE PREÇOS
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Natal recebe a etapa regional 
dos Jogos Escolares da Juventude

COMPETIÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Evento acontece entre os dias 12 e 16 de setembro e deverá reunir cerca 
de 1,2 mil pessoas, entre atletas, coordenadores, professores e delegações

Natal será sede da etapa regio-
nal dos Jogos Escolares da Juventu-
de 2018, um dos principais eventos 
esportivos do Brasil, que será re-
alizado de 12 a 16 de setembro. O 
RN vai receber a delegação de nove 
estados participantes do Nordeste: 
Alagoas, Paraíba, Sergipe, Ceará, 
Maranhão, Bahia, Piauí, Pernambu-
co e Piauí.

A competição tem início simul-
tâneo no Colégio Marista, IFRN 
Central e Ginásio Jorge Tavares. 
Estudantes de 12 a 14 anos e de 
15 a 17 anos das escolas públicas e 
particulares vão participar nas mo-
dalidades de atletismo, badminton, 
ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta 
olímpica, natação, tênis de mesa, 
xadrez, basquete, futsal, handebol e 
vôlei indoor e de praia.

Os jogos escolares deverão reu-
nir cerca de 1,2 mil pessoas, entre 
atletas, coordenadores, professores 
e delegações. O Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) está investindo R$ 
9,5 milhões em diárias de hotel, re-
feições e transporte.

Segundo o secretário estadual 
de Esporte e Lazer, Fernando Villar, 
além de promover o esporte, o evento 
também vai movimentar a economia 

e o turismo da capital. “São mais de 
mil pessoas e dez hotéis envolvidos, 
fomentando o turismo nessa época 
de baixa estação”, explica o secretá-
rio da SEEL.

O evento também conta com 
ações paralelas junto ao Idema, onde 
será feito um trabalho de conscienti-
zação sobre o meio ambiente; e com 
a Fundação José Augusto, com ativi-
dades culturais. O objetivo é fortale-
cer os vínculos entre os participantes 
e aproximá-los dos valores olímpicos 
e dos exemplos positivos das práticas 

esportivas.
Além desta, o Estado também 

será palco da etapa nacional dos 
jogos, com a participação de 27 es-
tados, realizado de 12 a 26 de no-
vembro, com um público estimado 
de 8 mil pessoas. “É uma satisfação 
sediar um evento grandioso como 
esse, envolvendo todas as práticas 
esportivas”, concluiu o secretário.

A realização dos jogos é uma par-
ceria entre o Governo do Estado com 
a rede hoteleira, escolas públicas e 
privadas. 

Comitê Olímpico Brasileiro investiu R$ 9,5 na realização dos jogos em Natal

GAMES

Campeonato virtual “E-Brasileirão”
vai premiar o campeão com R$ 20 mil

Reprodução / CBF

A bola vai rolar nos gramados 
virtuais de todo o País. O “E-Brasi-
leirão 2018”, o campeonato brasilei-
ro de game ofi cial da CBF disputado 
no Pro Evolution Soccer (PES), está 
com vagas abertas. As inscrições po-
dem ser feitas no site ofi cial da CBF: 
www.cbf.com.br/e-brasileirao.

Com patrocínio do PES 2019 e 
da operadora de TV SKY, a compe-
tição vai premiar o campeão com R$ 
20 mil, além de vaga na fase conti-
nental, que pode classifi car para o 
Mundial da PES League.

O melhor jogador do País recebe-
rá ainda o troféu no Prêmio Brasilei-
rão, ao lado dos craques dos grama-
dos, em dezembro. Os destaques do 

Campeonato Brasileiro 2018 serão 
premiados por posição, artilharia, 
revelação e outras categorias. Entre 
os ídolos homenageados, estará o 
campeão dos games.

“A CBF organiza 19 competi-

ções, e o e-Brasileirão já entrou, 
ofi cialmente, neste quadro”, afi rmou 
o diretor de Marketing da CBF, Gil-
berto Ratto.

Na primeira fase do torneio, os 
e-atletas se enfrentarão, pela inter-
net, nas seletivas internas dos clu-
bes. Todas as agremiações têm um 
torneio para chegar ao seu próprio 
campeão. Depois dessa fase online, 
os melhores duelam pela honra de 
vestirem a camisa na fase decisiva 
do e-Brasileirão.

Os representantes dos 20 clubes 
se encontrarão para a última fase, 
presencial, na sede da CBF, na Bar-
ra da Tijuca, onde será conhecido o 
grande campeão de 2018. 

Jogo utilizado é o Pro Evolution Soccer

ATLETISMO

Corrida Noturna 
do Sesi acontece 
dia 20 de outubro

As inscrições para a Corrida 
Noturna do Sesi seguem até o 
dia 12 de outubro. A prova está 
marcada para acontecer dia 
20 de outubro e marcará os 10 
anos de realização do evento. 
O valor do primeiro lote de 
inscrições é de R$ 75.

 A largada será na Arena 
das Dunas, em Natal, e a 
expectativa é de reunir 3,5 mil 
corredores este ano. A corrida 
terá percursos de 5 Km e 10 
Km. Os corredores terão de 
enfrentar túneis e ladeiras.

Todos os participantes 
poderão correr ou caminhar 
dentro do percurso defi nido 
pela organização. Os atletas 
receberão um chip eletrônico, 
que, após passar por sensores 
de controle no percurso, 
informarão o resultado individual 
ao fi nal da prova. 

José Aldenir / Agora RN

Prova chega à décima edição

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ricardo Gomes volta
ao Bordeaux da França
Ricardo Gomes deixou o Santos e 
foi apresentado como novo diretor 
geral do Bordeaux. Aos 53 anos, o 
ex-zagueiro se mostrou emocionado 
com a oportunidade de voltar à 
França após o AVC hemorrágico 
sofrido em 2011, quando era o 
treinador do Vasco. Bordeaux é 
apenas o penúltimo colocado do 
Campeonato Francês, após quatro 
rodadas, com três pontos.

Girondins / Reprodução


