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JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Jovens premiados são fruto de uma  
parceria da Promovec, no litoral sul,
com a ONG “Attitude”, do professor
e judoca Alex Martins.

Ação foi autorizada pelo juiz Almiro Lemos, do Tribunal Regional Eleitoral. 
Mais de 130 mil impressos foram recolhidos na última sexta-feira, 28.

ESPORTE 16 OPERAÇÃO 04

Atletas potiguares 
vencem competições 
juvenis de judô

MP apreende santinhos 
do PT que indicavam Lula 
ainda como candidato

ESTA EDIÇÃO

Concorrendo à reeleição, deputado 
estadual pelo PSDB quer ajudar a 
recuperar o Estado, com diminuição 
do défi cit público. Ele também avalia 
aspectos da crise no Governo do RN.

Conjunto de obras do DNIT que está em 
execução atualmente com o objetivo de 
resolver o problema no fl uxo de veículos 
na BR-101 descumpre a lei 12.587, que 
prioriza o transporte não motorizado.

PERFIL 07

TRÂNSITO 09

José Dias aposta em 
experiência e fi cha 
limpa em nova disputa

Ministério Público
cobra inclusão de 
ciclovias na BR-101

Justiça entendeu que “cooperativa se comportava como uma construtora” e que pôs excessos em contratos com cooperados

Reprodução

JUSTIÇA 10

Cooperativa de Zenaide quebrou 
após Justiça ver irregularidades
Coophab, fundada pela deputada federal e o seu marido, Jaime Calado, foi condenada pela Justiça por crimes 
como cobrança abusiva de seguro, atos discriminatórios e problemas no registro de imóveis dos cooperados.



Últimos ajustes

Começou a última e decisiva semana da corrida eleitoral. De 
agora em diante, toda e qualquer movimentação dos candidatos 
pode ser determinante para o resultado das urnas no pleito do 

próximo domingo, dia 7 de outubro. Postulantes à Câmara Federal, 
Assembleia Legislativa, Senado, Governo e Presidência fazem os 
últimos retoques na agenda e se concentram em cativar o eleitor 
que ainda está indeciso. A campanha na rua vai até quinta-feira, 4. 
Caminhadas, reuniões, produção para as redes sociais... na reta fi nal, 
a melhor estratégia pode fazer toda a diferença.

>> Arrogância 1. O radialista 
Alisson Amaral, conhecido como 
Alisson Cajuru, de Jucurutu, gravou 
vídeo na última quinta-feira, 27, 
afi rmando que desistiu de votar em 
Styvenson Valentim (Rede) para o 
Senado após constatar “arrogância” 
e “prepotência” dele ao entrevistá-lo 
numa rádio. O vídeo gravado pelo 
comunicador viralizou na web.

>> Arrogância 2. Na gravação, 
Alisson pede desculpas aos amigos e 
se justifi ca. “Quero pedir desculpas 
a alguns amigos de Jucurutu porque 
já tinha declarado meu voto em 
Styvenson. Hoje, o capitão esteve 
em nosso programa e eu pude ver 
algumas atitudes dele que mudaram 
meu pensamento”, destacou.

>> Arrogância 3. De acordo com 
o radialista, Styvenson se mostrou 
arrogante e prepotente durante a 
conversa. “Só que depois da entrevista 
que vi hoje, mudei meu voto. Fiquei 
preocupado com certa prepotência e 
arrogância dele em dizer que não quer 
nada com ninguém”, explica.

>> Arrogância 4. O locutor contou 
que, durante a entrevista, Styvenson 
se exaltou após uma pergunta de 
seu colega de trabalho. “Se alterou, 
quis mostrar uns papéis. Ninguém 
faz nada sozinho. Estou fazendo esse 
vídeo para dizer que tenha cuidado 
com esse negócio de dizer que não 
quer nada com ninguém”, alertou o 
comunicador.

>> Sugestões. A Federação da 
Agricultura, Pecuária e Pesca 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Vamos tomar 
o poder, que é 

diferente de 
ganhar uma 

eleição”
José Dirceu, ex-ministro dos 

governos do PT

>> Proposta. O candidato 
do PSOL ao Governo do RN, 
Carlos Alberto Medeiros (foto), 
aponta uma solução para 
baixar o preço da passagem 
de ônibus em Natal. A tarifa 
subiu de R$ 2,20 para R$ 3,65 
nos últimos cinco anos. “Que 
tal deixar de cobrar o ISS 
[Imposto Sobre Serviços]? Só 
essa medida já ia baratear a 
passagem em 20 centavos”, 
destacou o socialista.

do Rio Grande do Norte (Faern) 
entrega nesta segunda-feira, 1°, 
aos candidatos a governador, um 
documento no qual são apontadas a 
visão, os anseios e as sugestões dos 
produtores para o próximo governo 
estadual.

>> Debate. A InterTV Cabugi 
promove nesta terça-feira, 2, depois 
da novela “Segundo Sol”, debate 
entre os candidatos ao Governo do 
Estado. Foram convidados apenas 
os concorrentes de partidos que têm 
representação no Congresso Nacional 
(pelo menos cinco parlamentares). 
Deste modo, apenas 5 deverão 
comparecer: Brenno Queiroga 
(Solidariedade), Carlos Alberto 
Medeiros (PSOL), Carlos Eduardo 
Alves (PDT), Fátima Bezerra (PT) e 
Robinson Faria (PSD). A mediação 
fi cará por conta do jornalista Ari 
Peixoto, da TV Globo.

>> Levaram falta. Por falar em 
debate, no último – promovido pela 
TV Universitária, em que todos os 
candidatos foram chamados –, os 
três principais concorrentes não 
compareceram. Carlos Eduardo, 
Fátima e Robinson preferiram ir a 
outros compromissos de campanha.

>> Quite. A Prefeitura do Natal 
pagou no fi nal de semana os salários 
de todo o funcionalismo público 
referente ao mês de setembro. 
Pouco mais de 21 mil funcionários 
receberam seus vencimentos, 
representando mais de R$ 58 
milhões circulando na economia da 
cidade.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Ultrassom de árvores

Henrique e Carlos Alves

Mas uma coisa dessa é, para as 
pessoas, nada. Quem quiser que 
pague.
@francineleleandro
Comentário via Instagram

As árvores precisam ser preservadas.
@elzimardep
Comentário via Instagram

E os postos de saúde e as policlínicas 
pedindo socorro.
Lú Azevedo
Comentário via Facebook

O posto de saúde do Potengi 
está sem médicos há anos, com 
atendimento precário, e e as 
árvores vão ser benefi ciadas com 
ultrassonografi a? Como é isso?
@gabyprontaentrega
Comentário via Instagram

Com todo respeito às árvores, 
mas creio que tem muitas pessoas 
com mais urgência de uma 
ultrassonografi a, com risco até de 
vida, do que as árvores em questão. É 
minha modesta opinião.
@eugeniolins
Comentário via Instagram

Mil vezes a oligarquia que manter 
esse governador incompetente no 
poder. Digam o que quiserem, mas 
não foram os Maia e nem Alves os 
responsáveis pelo desgoverno e caos 
em que se encontra nosso Estado.
Suely Franco 
Comentário via Facebook

Não podemos votar em corruptos, 
criminosos e ladrões do dinheiro 
público. O Brasil precisa vencer com a 
verdade sem corrupção.
@fclaudiofarias 
Comentário via Instagram
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R$99,00
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$990,00

R$119,00
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.190,00

R$67,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$679,00

CABIDEIRO E TRILHO EM ALUMÍNIO

R$79,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$799,00

R$69,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$699,00

R$209,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$2.099,00

R$109,90
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$1.099,00

R$79,00
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$790,00

BALCÃO NÃO INCLUSO

100% MDF

R$39,00
10x CARTÃO

TOTAL CARTÃO: R$390,00
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MP apreende 130 mil santinhos do PT 
que mostravam Lula ainda candidato

OPERAÇÃO

Thamise Cerqueira / PT

Ação acontece após o Ministério Público Eleitoral receber diversas denúncias de que, mesmo 
proibidos, candidatos do PT insistiam em distribuir materiais gráficos com Lula ainda como candidato

O Ministério Público Eleitoral 
apreendeu na sexta-feira, 28, ma-
teriais gráfi cos, como santinhos e 
panfl etos, pertencentes a candidatos 
da coligação “Do Lado Certo”, enca-
beçada pela candidata do PT ao Go-
verno do Estado, Fátima Bezerra. O 
comitê de campanha da petista – em 
Candelária, na zona Sul de Natal – foi 
um dos endereços onde houve cumpri-
mento de mandado. Apenas lá, foram 
recolhidos 130 mil impressos.

Apesar de a principal busca ter 
acontecido no comitê de Fátima, a 
maioria do material recolhido, segun-
do apurou o Agora RN, é do candidato 
ao Senado Alexandre Motta (PT).

O objetivo da operação foi recolher 
material de propaganda eleitoral que 
apresentasse o ex-presidente Lula 
ainda na condição de candidato à Pre-
sidência pelo PT. Preso em Curitiba 
e cumprindo pena após condenação 
em segunda instância na Lava Jato, 
Lula teve a candidatura barrada pela 
Justiça Eleitoral com base na lei da 

Ficha Limpa.
As buscas foram autorizadas 

pelo juiz Almiro Lemos, do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte. A ação acontece após o Minis-
tério Público Eleitoral receber diver-
sas denúncias de que candidatos do 
PT insistiam em distribuir materiais 

gráfi cos com Lula candidato. A partir 
das acusações, o MP Eleitoral instau-
rou uma investigação e, com as pro-
vas que reuniu, requereu as buscas.

A assessoria de Fátima Bezerra 
declarou que os materiais que apre-
sentam Lula na condição de candida-
to à Presidência foram confeccionados 

ainda no período em que a candida-
tura do petista estava ofi cializada. 
O ex-presidente foi substituído por 
Fernando Haddad (PT) em 11 de se-
tembro.

“Não há nenhuma irregularidade 
na campanha da candidata Fátima 
Bezerra, que respeita, mas lamenta 
a atuação do Ministério Público e da 
Justiça Eleitoral, por lançarem mão 
de medida desproporcional e desne-
cessária em virtude de situação que já 
estava sendo administrada em outro 
processo com toda transparência”, 
afi rmou a assessoria, em nota.

Fernando Mineiro, candidato a 
federal pelo PT, disse que deseja que 
a vigilância do Ministério Público no 
cumprimento da lei se estenda a to-
dos os partidos. “Assim, a campanha 
e o resultado da eleição não serão des-
virtuados por ilegalidades — como a 
compra de votos — que ainda são pra-
ticadas por determinados políticos, 
nem sempre fl agrados pelo Ministério 
Público”, destacou o petista. 

Maioria do material recolhido é do candidato ao Senado Alexandre Motta (PT)

OPINIÃO

Eleição de Zenaide, João e Mada faria 
surgir nova oligarquia, diz Carlos Alberto

José Aldenir / Agora RN

Candidato do PSOL ao Governo 
do Estado, Carlos Alberto Medeiros 
avalia que há a possibilidade de 
uma nova oligarquia surgir na polí-
tica do Rio Grande do Norte.

Com as candidaturas de Zenai-
de Maia (PHS) ao Senado Federal, 
de João Maia (PR) à Câmara dos 
Deputados e de Terezinha Maia 
(PR) e Mada Maia (PT) à Assem-
bleia Legislativa, Carlos Alberto 
acredita que uma nova família pode 
surgir na intenção de monopolizar 
a política do Estado.

“As possíveis eleições de Zenai-
de, João, Terezinha e Mada Maia, 
que são candidatos neste ano, vão 
na contramão da história, ao fazer 
a surgir no Rio Grande do Norte 
mais uma oligarquia – a oligarquia 
Maia”, disse o candidato do PSOL.

O professor Carlos Alberto 
defende que o eleitorado potiguar 

precisa votar conscientemente para 
não dar novas chances a famílias 
como os Maia e os Alves, uma vez 
que ele acredita que estas oligar-
quias não trouxeram progresso ao 
Rio Grande do Norte.

HISTÓRICO
João Maia foi vice de Henrique 

Alves (MDB) em 2014, em sua ten-
tativa de chegar ao Governo do RN, 
quando foi derrotado por Robinson 
Faria (PSD). Na época, Maia dei-
xou de disputar a reeleição à Câma-
ra dos Deputados para se dedicar à 
campanha de Henrique, indicando, 
em seu lugar, a irmã Zenaide.

Com Zenaide tentando uma 
das duas cadeiras potiguares no 
Senado Federal, João Maia traba-
lha tanto para conseguir a eleição 
da irmã quanto para retornar à 
Câmara neste ano, ao se candida-
tar a deputado federal. Mada Maia, 
que é fi lha de Zenaide, também 
participa das articulações, assim 
como Terezinha Maia, esposa do 
atual prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio (PR), que 
sucedeu Jaime Calado (PMB), ma-
rido de Zenaide, na Prefeitura de 
São Gonçalo. 

Ex-deputado federal João Maia

SEGUNDOS
EM QUINZE

Bolsonaro diz não aceitar 
derrota nas eleições
O presidenciável Jair Bolsonaro 
(PSL) disse, em entrevista na 
sexta-feira 28, que não aceitará 
resultado das eleições diferente de 
sua vitória. A declaração foi dada 
após o jornalista José Luis Datena, 
da Band, perguntá-lo qual seria a 
reação das instituições militares 
em caso de vitória do candidato do 
PT, Fernando Haddad. "Eu, pelo 
que eu vejo nas ruas, eu não aceito 
resultado das eleições diferente da 
minha eleição. Isso é um ponto de 
vista fechado”, disse.

José Aldenir / Agora RN
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 NATAL - RN - BR 101, NOVA PARNAMIRIM, EM FRENTE AO TREVO DA MARIA LACERDA 
Seg. a sáb. das 8h às 22h. Domingos, das 9h às 18h

¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 01/10 ate 04/10/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

ofertas 
imperdíveis
01/10 a 04/10 

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

R$ 999,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 9.000 BTU´s, frio, com controle 
remoto, 220V. Equation.remoto, 220V. Equation.
12.000 BTU´s   R$ 1.199,90 cada cada
CÓDIGO: 89819142-89819163 

Exclusividade  

Exclusividade  

R$ 949,90 
 cada

AR-CONDICIONADO DE JANELA
Potência de 7.500 BTU’s, frio, 220V. Midea.
CÓDIGO: 89517876

R$ 949,90 
 cada  

AR CONDICIONADO JANELA
Potência de 7.500 BTU’s, mecânico, frio, 
220V. Consul.
Potência de 7.500 BTU’s, 
220V. Consul.
Potência de 7.500 BTU’s, 

CÓDIGO: 89394550

R$ 1.899,90 
 cada

AR CONDICIONADO SPLIT
Potência de 18.000 BTU´s, frio, com controle remoto, 220V. Agratto.
CÓDIGO: 89431020

R$ 1.849,90 
 cada

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER
Potência de 9.000 BTU´s, frio, com controle remoto, 220V. Daikin.
CÓDIGO: 89454981

R$ 1.049,90 
 cada  

AR CONDICIONADO SPLIT
Linha KMA, potência de 9.000 BTUs, frio. Komeco.
CÓDIGO: 89662811

R$ 1.699,90 
 cada

AR CONDICIONADO PORTÁTILAR CONDICIONADO PORTÁTIL
Potência de 10.000 BTU`S, frio, 
com controle remoto, 220V. Equation.
CÓDIGO: 89705532

R$ 1.149,90 
 cada

AR CONDICIONADO SPLIT
Linha Springer, potência de 9.000 BTU´s, frio, 
com controle remoto, 220V. Midea.com controle remoto, 220V. Midea.
Linha Springer, potência de 9.000 BTU´s, frio, 
com controle remoto, 220V. Midea.
Linha Springer, potência de 9.000 BTU´s, frio, 

12.000 BTU´s   R$ 1.299,90 cada cada
CÓDIGO: 89416712-89416705-89416761-89416782
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Transição: Temer dá 
tratamento VIP ao sucessor

Além de espaço reformado no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB) de 2.500 m2, em Brasília, o governo Temer 
prepara um documento completamente digital, batizado 

de “Governa Transição”, que cria uma espécie de extrato de tudo 
o que há no governo federal. O objetivo é dar uma visão geral 
para a equipe de transição do próximo presidente sobre cargos 
disponíveis, projetos, conquistas, desafi os e etc.

1 >> O que mais interessa
O Planalto já encomendou a todos 
os órgãos do governo um “listão” 
de cargos de confi ança e funções 
disponíveis em cada um deles.

2 >> Aposentadoria
O “Governa Transição” inclui 
até detalhes sobre o número 
de servidores que deverão se 
aposentar nos próximos anos.

3 >> Adaptação
A Secretaria-Geral do Planalto 
mobilizou 60 pessoas nas obras 
de adaptação e ambientação do 
gabinete de transição no CCBB.

4 >> Toque de caixa
A ordem do presidente Michel 
Temer é que tudo deve estar pronto 
e preparado tão logo seja anunciado 
o vencedor da eleição presidencial.

>> Dupla utilidade
Filha de Jânio, Dirce Tutu 
Quadros era deputada quando 
decidiu mandar a fi lha 
Tina estudar numa escola 
tradicional da Inglaterra. Às 
vésperas da viagem, Tutu 
conversou ao telefone com o 
diretor da escola, Sir John 
Towey, que lhe pediu o “brasão 
da família” para pendurar 
no quarto da garota. Tutu desligou o telefone, pensou, pensou e encontrou a 
solução:
- Vou levar uma vassoura. É esse o brasão dos Quadros.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Procurador não 

é justiceiro, 
nem salvador da 

pátria”
Ex-Procurador-Geral da 

República Roberto Gurgel sobre 
o combate à corrupção

>> Plantadores falam em 
calote bilionário das usinas
Ao reparar danos causados 
às usinas pela política de 
preços do extinto Instituto do 
Açúcar e do Álcool, a Justiça 
Federal deixou às indústrias 
de São Paulo e a Copersucar 
a tarefa de cumprir a lei 
4870 (artigos 10º e 11º), 
que regulamenta preços, 
repassando aos fornecedores 
de cana a diferença entre 
o que lhes foi pago, no 
período, e o custo indicado na 
perícia da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). O “beiço” 
das usinas está gerando 
prejuízos bilionários para 
os fornecedores de cana-de-
açúcar.

>> Frejat no poder
Em Brasília, quem não “vende a 
alma ao diabo”, divide-a por três. 
Jofran Frejat desistiu da disputa 
e apoia Alberto Fraga (DEM) para 
o governo do DF, mas sua mulher 
apoia Ibaneis Rocha (MDB) e 
Adélia Frejat, que coordenava a 
campanha do tio, está com Eliana 
Pedrosa.

>> Indefi nição
Pesquisa Istoé/Sensus (BR-
02407/2018) traz cenário 
indefi nido sobre ‘voto útil’, com 
35,8% dos eleitores afi rmando 
que farão uso do recurso e 10,4% 
talvez. Para 47%, entretanto, o 
voto útil não será praticado.

>> Desburocratizar é avançar
A Abema, associação de 
secretários de Meio Ambiente, 
enviou carta com dez pedidos aos 
presidenciáveis. O principal é 
desburocratizar o licenciamento 
ambiental, que gera grande 
prejuízo, diz a associação.

>> Negócio bilionário
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) atualizou o custo da 
campanha até agora em R$3,5 
bilhões. É muito para uma 
primeira campanha sem os 
caminhões de dinheiro de 
empreiteiras. Em 2014, o custo foi 
de R$5 bi. 

>> Grana não é tudo
A campanha de Geraldo Alckmin 
(PSDB) é ruim, mas está longe 
de ser a mais barata: já bateu a 
marca de R$50 milhões em caixa. 
É mais que o dobro do orçamento 
de Haddad (PT). E 50 vezes a de 
Bolsonaro.

>> Uma década depois
Demorou, mas o TCU multou 
a Associação Brasileira de 
Empresas de Transporte Aéreo 
Regional em R$100 mil e proibiu 
contratações com o poder público 
por cinco anos por fraudes 
cometidas em 2007 e 2008.

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO REZENDE

No caminho para o trabalho, obser-
vo um motoqueiro em alta velocidade 
atravessar carros e pegar a direita na 
frente de todos, numa ação quase que 
100% suicida.

No caso de ser abalroado, provavel-
mente iria para um hospital e teria todo 

O sistema nos 
humaniza

jornalistafl aviorezende@gmail.com

FLÁVIO 

atendimento. A conta não preciso dizer, 
seria de todos nós, os contribuintes do 
sistema.

Uma pessoa fuma muito e ao de-
senvolver um câncer de pulmão, terá 
todo seu tratamento custeado por cada 
um de nós, através do SUS.

Um sujeito dá uma facada em outro, 
que vai para o hospital e tem tudo pago 
pela população.

Apesar de em cada exemplo citado, 
o problema ter origem na imprudência, 
inconsequência e indecência de indiví-
duos, o coletivo é quem banca as des-
pesas.

Em assim sendo, somos todos hu-
manistas, pois o sistema nos humaniza 
democraticamente, posto que todos 
os gastos públicos são rateados pelos 
cidadãos em geral, através de impos-

tos diversos em praticamente tudo que 
fazemos. Apesar de sermos todos hu-
manistas, como fi cou claro acima, nos 
acusamos mutuamente, apontamos 
o dedo para os outros, principalmente 
neste período eleitoral, onde gritos de 
fascistas, coxinhas e petralhas, ecoam 
nas famílias, amizades e ambientes de 
trabalho, num festival de acusações e 
de troca de farpas crescentes.

Apesar de ser difícil mudar o siste-
ma da maneira que ele se move, é pos-
sível a responsabilização individual de 
alguns seres, por seus atos, no sentido 
de que banquem suas inconsequências 
e, isso, creio, não seria desumano.

Não é justo pedir de esfaqueador 
ou atirador, que paguem por suas insa-
nidades?

Que situação, rapaz...

HUMBERTO

José Aldenir / Agora RN



Experiente, fi cha limpa e conhe-
cedor profundo das tramitações de 
projetos no poder Legislativo. Essas 
são algumas das características polí-
ticas do deputado estadual José Dias, 
do PSDB, candidato à reeleição. 
Destemido, José Dias é enfático ao 
afi rmar que, para cada projeto que se 
crie, é preciso acabar com cinco. Para 
ele, o excesso de projetos é puro forta-
lecimento do corporativismo.

De acordo com o deputado, que 
vai em busca do nono mandato, a 

luta fundamental, do qual tudo de-
pende, é pela recuperação do poder 
público brasileiro. “O Brasil tem um 
défi cit fi scal de R$ 54 bilhões por 
ano, que pode fi car maior. No nos-

so estado, a situação é ainda mais 
grave, porque não se permite apre-
sentação de défi cits no orçamento. 
Hoje, só Deus sabe quanto é o défi cit 
potiguar, mas é crescente, incontro-

lável e desconhecido. É nisso que vou 
trabalhar – na recuperação do esta-
do, como já venho fazendo”, detalhou 
José Dias. 

O primeiro passo – na avalia-
ção do deputado – é eleger gente 
experiente, equilibrada, prudente e 
democrática. José Dias vem para a 
disputa política porque sabe que o 
seu eleitor não tem do que se enver-
gonhar. Coloca-se como um candida-
to independente e que não pertence 
às oligarquias e nunca foi dominado 
pela corrupção. “Sou um candidato 
que não devo favores políticos. Não 
recebo recursos de empresas, nem de 
fundo partidário, nem mesmo de em-
presários que são meus amigos. São 
oito mandatos a serviço do povo, são 
32 anos”, destacou Dias, que vê com 
tristeza a situação atual da política 
potiguar, cuja crise foi agravada pela 
disputa irracional pelo poder.
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Deputado diz que governador 
sofreu sabotagem de políticos

O Rio Grande do Norte talvez 
seja o único estado em que a radicali-
zação política não dá tréguas. É o que 
pensa José Dias. Para ele, as difi cul-
dades de governar foram crescendo 
por este tipo de comportamento ego-
ísta na política. Na prática, tudo pode 
ser resumido a uma frase: “se não fi z, 
não vou deixar que ninguém faça”. 
Segundo José Dias, essa atitude po-
lítica está matando o estado.

Na avaliação de José Dias, o povo 
precisa entender que o Governo do 
Estado não é o único culpado por esta 
situação, e sim todos os poderes. “Não 
existe poder absoluto. As soluções 
têm que ser negociadas. Como é que 
estados com a mesma situação – em 
termos de falta de recursos - tiveram 
destinos diferentes? Houve solução 
para o Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, mas com o Rio Grande do Nor-
te funcionários do Tesouro Nacional 
tiveram uma visão misteriosamente 
diferente”, lamenta José Dias.

Para o deputado, o dinheiro que 
o governo federal estava prestes a 
liberar daria para resolver muitos 
problemas, inclusive o de pagamen-
to de pessoal. “Eram recursos para 
todas as áreas. O que fi zeram foi 
uma grande sabotagem. Aqui na As-
sembleia, fi zemos um projeto e apre-

sentamos para o Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal, com um 
grande acordo de bancadas. Seriam 
recursos para a infraestrutura. Es-
tava tudo certo. De repente, tudo foi 
vetado em Brasília por forças ocultas 
do próprio Rio Grande do Norte. Es-
tou pronto para combater esse tipo 
de coisa”, frisou José Dias.

José Dias é um deputado que 
doa sua verba de gabinete para 
instituições sociais que buscam re-
solver problemas, sem distinção da 
origem política. Para ele, o povo está 
começando a aprender a comandar e 
uma das provas se encontra em sua 
vida política, com oito mandatos sem 
escândalos. José Dias nasceu em 
Martins, começou a vida como um 
trabalhador na zona rural, é casado, 
tem um fi lho e é um católico fervo-
roso. É autor da lei que tornou o dia 
de Santos Mártires um feriado esta-
dual, que é comemorado no dia 3 de 
outubro. Quando esteve em Roma, 
no Vaticano, para a canonização dos 
Mártires, foi com recursos próprios, 
mesmo representando a Assembleia 
Legislativa. José Dias é detentor das 
comendas dos Mártires, do Santu-
ário da Esperança e é Ministro da 
Eucaristia. “O Estado precisa de po-
líticos que o ame”, acrescenta. 

José Dias aposta na experiência e na 
fi cha limpa para ser reeleito deputado

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Em busca no nono 
mandato, deputado 
estadual diz que 
ter bons serviços 
prestados ao estado
faz toda a diferença

José Dias faz campanha com seus próprios recursos: sem ajuda de empresas

A cada mês o governo estadual aposenta 70 policiais militares. Este 
é o grande motivo da falta de policiais nas ruas da nossa capital. O 
certo seria aposentar 70 policiais militares e contratar outros 80 
mensalmente, para ir aumentando o efetivo de policiais gradativamente. 
Temos um milhão de homens juntando as três forças armadas; exercito, 
marinha e aeronáutica. Entendo que o governo federal deve colocar 
todos nas ruas para poder ajudar a Policia a prestar bons serviços de 
segurança publica a população.

1. Construção de Vilas Militares na capital e no interior, evitando com 
isso as despesas de alugueis para os policiais consequentemente 
aumentando os salários dos policias. Escolas Militares, nenhuma 
escola militar tem vaga, porque a procura dos brasileiros é altíssima. 
Precisamos abrir escolas militares nas principais cidades do estado.
2. Maioridade penal: 14 anos de idade como estava na Constituição de 
1824.
3. Policial não pode ser processado após matar bandido. (Excludente de 
Ilicitude).
4. Revogar o estatuto do Desarmamento.
5. As delegacias terem orçamento próprio.

PROPOSTAS

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



CNPJ CANDIDATO  31.234.87210001- 48 / PRTB. Valor  R$ 850,00. 
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PODE CONFIAR EM 
QUEM FAZ POLITICA 
COM EXEMPLOS E NÃO 
SÓ COM PALAVRAS!
JOSÉ DIAS se comprometeu a não receber o seu 
salário de deputado estadual enquanto o Governo do 
Estado continuar atrasando o salário dos servidores.

Não receberei meu salário antes dos 
funcionários que estão na mesma 
faixa salarial: meu compromisso é 
priorizar projetos que contribuam 
para o pagamento da folha e para 
garantir as necessidades essenciais 
do povo potiguar.”

“

CNPJ: 31.211.483/0001-05 | Coligação Trabalho e Superação II PSDB, PSD, PSB, PR e PROS | Valor do Anúncio: R$ 850

Inovador e de distribuição gratuita, 
jornal Agora RN chega a 400 edições 

JORNALISMO

José Aldenir / Agora RN

Com tiragem diária de 10 mil exemplares, edição impressa reforça o compromisso do jornalismo 
independente, sério e de qualidade, desafiando a crise do segmento editorial que assola todo o País

A edição impressa do jornal 
Agora RN desta segunda-feira, 1°, é 
a de número 400, reforçando o com-
promisso diário de um jornalismo 
independente, sério e de qualidade. 
Com apenas três anos de atuação 
Rio Grande do Norte, o Grupo Agora 
RN é o único veículo da imprensa 
potiguar com distribuição gratuita. 

O matutino contabiliza 10 mil 
exemplares diários, sempre priman-
do pelo rigor jornalístico, desafi ando 
a atual crise do segmento jornalismo 
impresso em todo o País. O Agora 
RN encontrou equilíbrio econômico 
no formato gratuito. Com os resul-
tados obtidos diariamente, o veículo 
democratiza a informação e gera 
resultados positivos para parceiros e 
anunciantes. 

“O Agora RN vem se consolidan-
do como a principal mídia impressa 
do Rio Grande do Norte, seja em 
tiragem, alcance ou relevância jorna-
lística. O jornal  promove uma cober-
tura independente sobre as áreas de 
política, economia, cidades, cultura e 
esportes”, detalha Alex Viana, dire-
tor-editor do Agora RN.  

Toda a atuação do Agora RN es-
tá alinhada com o formato gratuito. 
São 20 pontos de distribuição nas 
principais ruas e avenidas de Natal 
e de cidades da região metropolita-
na. Além disso, o impresso está em 
outros 500 pontos distribuição fi xos, 
como padarias, restaurantes, sho-
ppings centers farmácias, postos de 
combustíveis, escritórios, clínicas 
médicas. Jornal é distribuído nos principais cruzamentos de Natal e região metropolitana

“Somos referência para anun-
ciantes nacionais e multinacionais. 
Além disso, nós seguimos inovando, 
com novos projetos que serão anun-
ciados dentro em breve”, reforça 
Alex Viana.

Além do impresso, o jornal con-
ta com o portal eletrônico (www.
agorarn.com.br), com média de 100 
notícias publicadas diariamente. 

A presença no segmento digital 
se manifesta também pelo alcance 
de público das redes sociais. Os per-
fi s do Agora RN no Facebook e no 
Instagram têm atualmente, cada um 
deles, mais de 70 mil seguidores. No 
serviço “Agora ZAP”, de distribuição 
de notícias pelo aplicativo WhatsA-
pp, são 15 mil leitores cadastrados. 

“Não obstante às muitas difi cul-
dades para se fazer comunicação em 
nosso Estado, veículos como o Agora 
RN, que dão voz aos mais diversifi ca-
dos setores da sociedade, contribuem 
para o fortalecimento da cidadania e 
da democracia”, analisa Tiago Rebo-
lo, editor assistente do Agora RN.

RECONHECIMENTO JORNALÍSTICO
O crescimento da marca Agora 

RN é saudado por representes do 
mercado publicitário e jornalítico do 
Rio Grande do Norte. A opinião é de 
que o veículo de notícias representa 
um momento de renovação para o 
jornalismo potiguar.

Segundo Odemar Neto, diretor 
da agência Executiva Propaganda, 

o mecanismo de distribuição im-
pressa é uma fórmula de sucesso. “A 
ousadia da distribuição gratuita foi 
a fórmula de sucesso para chegar a 
marca das 400 edições. O jornal vai 
atrás do público-alvo, de acordo com 
o anseio do cliente. Desta forma, aca-
ba atingindo o objetivo e assim todos 
ganham”, explica.

 Ricardo Rosado, da Faz Propa-
ganda, avalia que o Agora RN traz 
um projeto jornalístico inovador e 
ousado. “É um jornal que apostou 
num formato inédito, mas que se 
prova atraente para o mercado”, 
aponta.

O jornalista Marcos Aurélio de 
Sá  avalia que a marca de 400 edi-
ções mostra que leitor potiguar con-
tinua ávido por informações seguras, 
bem apuradas e isentas, algo que a 
imprensa escrita pode fazer muito 
melhor do que a mídia digital. “O 
jornalista Alex Viana, que foi uma 
das melhores cabeças da redação do 
saudoso Jonal de Hoje, soube criar 
as condições para viabilizar o seu 
Agora RN e está fazendo uma verda-
deira revolução no jornalismo nata-
lense, competindo sem medo com o 
superfi cialismo das notícias que nos 
chegam via blogs e sítios eletroni-
cos, quase sempre eivadas de fakes.
Viciado na leitura do Agora RN, que-
ro desejar-lhe vida longa, esperando 
que continue contribuindo para o 
nosso desenvolvimento social, políti-
co e econômico”, encerra. 
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VOTE  EM  QUEM VALE!

2O O18
VOTE

+ Empregos
+ Segurança
+ Turismo
+ Capacitação
+ Porto novo
+ Mobilidade urbana
+ Água no interior
+ Educação
+ Saúde

Arquiteto
Urbanista
Corretor de imóveis.

Ministério Público cobra inclusão
de ciclovias em obras da BR-101 Sul

TRANSPORTE

José Aldenir / Agora RN

Restruturação da 
rodovia entre Natal e 
Parnamirim descumpriu 
lei federal e não traz 
vias para a circulação 
de bicicletas

O Ministério Público Federal do 
Rio Grande do Norte (MPF) estabe-
leceu um prazo de 30 dias para que o 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transporte (DNIT) acate 
a recomendação de instalar ciclo-
faixas ao longo da BR-101 - trecho 
entre Natal e Parnamirim.

A medida foi tomada pelo procu-
rador da República Fernando Rocha 
de Andrade após uma reunião entre 
o Departamento, a Associação de Ci-
clistas do RN (Acirn) e a Associação 

Potiguar Amigos da Natureza.
O documento também estabele-

ce que as ciclofaixas devem ser ins-
taladas até que um projeto único de 
ciclovias seja desenvolvido.

O conjunto de obras do DNIT 
que está em execução atualmente 
com o objetivo de resolver o proble-
ma no fl uxo de veículos na BR-101 
descumpre a lei 12.587, que prioriza 

o transporte não motorizado. “O de-
partamento investiu mais de R$ 250 
milhões nas obras, mas o ciclista foi 
esquecido. Isso é inadmissível, pois o 
mundo todo está enxergando a bici-
cleta como a solução dos problemas 
de trânsito”, diz Esam Elali, arqui-
teto e urbanista, membro da Acirn.

Quando questionado sobre a ex-
clusão de projetos de ciclovias para a 
BR-101, o DNIT alegou que, mesmo 
sendo aprovada em 2014 - depois da 
aprovação da lei de mobilidade, por 
ser um projeto remanescente da du-
plicação da rodovia - a obra não per-
mite aditivos. “Seriam mais de R$ 
30 milhões só em desapropriações 
para a execução desse serviço”, com-
pletou Alexandre Pereira, chefe do 
serviço de Planejamento e Projetos 
do DNIT. Caso o DNIT descumpra a 
recomendação, uma ação poderá ser 
aberta na Justiça. 

Margem da BR-101 na altura do viaduto da Cohabinal, na cidade de Parnamirim

TJRN paga mais de R$ 91
mi em precatórios em 2018

JUSTIÇA

José Aldenir / Agora RN

A Divisão de Precatórios do 
Tribunal de Justiça do RN realizou 
o pagamento de R$ 91,8 milhões a 
1.355 benefi ciários entre os meses 
de janeiro e setembro de 2018. Con-
siderando o biênio 2017/2018, já 
foram pagos R$ 164,9 milhões. Con-
tudo, a perspectiva é de que os paga-
mentos superem R$ 200 milhões até 
o fi nal do ano.

Parte dos recursos são oriundos 
dos depósitos judiciais utilizados pe-
lo Governo do Estado. Desde agosto, 
quando a utilização foi autorizada, 
o Estado repassou R$ 58,2 milhões 
originados dessa fonte. Os recursos 
foram utilizados para saldar dívidas 
do ente público com as parcelas devi-
das do ano de 2017, restando ainda 
um valor de R$ 213 mil para comple-
tar os repasses devidos.

Em relação ao Governo do Es-
tado, com os depósitos efetuados em 
2018, a Divisão de Precatórios pagou 
571 prioridades e 310 processos da 
ordem cronológica. Atualmente es-
tão sendo pagos processos referentes 
ao orçamento de 2013.

O juiz auxiliar da Presidência, 
João Afonso Pordeus, responsável 
pela Divisão de Precatórios, avalia 

que os resultados alcançados até 
aqui são positivos, considerando 
o momento econômico pelo qual o 
Brasil passa. “A perspectiva é de 
melhorar ainda mais a efi ciência no 
pagamento, seja na fi scalização e 
cobrança dos repasses mensais dos 
devedores, seja na celeridade dos pa-
gamentos aos credores, sem esque-
cer da absoluta cautela”, diz o juiz.

Responsável pela maior dívida 
dentre os entes municipais, com um 
montante de R$ 93,4 milhões, o Mu-
nicípio de Natal efetuou o repasse 
de R$ 15,9 milhões em 2018 e desde 
agosto vem realizando um repasse 
mensal de R$ 2,284 milhões. 

Foram benefi ciadas 1,3 mil pessoas
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Irregularidades em imóveis derrubaram 
cooperativa fundada por Jaime e Zenaide

ILEGALIDADES

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Sócios-cooperados, 
Jaime Calado, marido 
de Zenaide Maia 
chegou a ser presidente 
até maio deste ano

O encerramento das atividades 
da Cooperativa Habitacional dos 
Servidores e Trabalhadores do Rio 
Grande do Norte (Coophab-RN) 
- que tinha a deputada federal e 
candidata ao Senado Zenaide Maia 
e seu marido Jaime Calado, ex-pre-
feito de São Gonçalo do Amarante,  
como sócio-cooperados e fundado-
res - ainda continua dando dor de 
cabeça aos moradores do conjunto 
habitacional Parque das Nações, em 
Parnamirim.

Trata-se apenas de uma das 

obras da Coophab-RN, que deixou 
um rastro de descumprimento de 
leis, de ações discriminatórias con-
tra seus cooperados e cobranças 
ilegais que faziam aumentar o valor 
da parcela mensal dos imóveis. No 
entanto, todas as práticas abusivas 
adotadas pela Coophab-RN foram 

apreciadas e condenadas em todas 
as instâncias judiciais, começan-
do pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte. Os processos se 
acumularam em duas décadas e 
hoje a Coophab-RN – localizada na 
Praça Padre João Maria, no Cen-
tro de Natal - ainda funciona para 

garantir o cumprimento das penas 
decretadas pela Justiça.

Caso fosse possível resumir em 
uma linha o que a Coophab-RN fez, 
a resposta seria: “uma cooperativa 
habitacional que se comportava co-
mo uma construtora”. É o diz um dos 
despachos da Justiça condenando a 
Coophab-RN, que, na época, tinha o 
casal Jaime Calado e Zenaide Maia 
como sócio-cooperados e fundado-
res. A Coophab-RN foi condenada 
a indenizar dezenas de famílias que 
foram seus cooperados enquanto 
pagavam as prestações abusivas 
para realizar o sonho da casa pró-
pria. O pior é que depois de receber 
os imóveis, houve uma constatação:  
estavam mal feitos, com problemas 
de reboco, canos entupidos, paredes 
com infi ltrações, caixas d´água sem 
boias, além do uso de material de 
construção de qualidade ruim.

Jaime foi presidente da Coophab-RN Zenaide Maia esteve junto do marido 

Discriminação com todo 
tipo de dificiência no corpo

A Coophab-RN obrigou aos seus 
cooperados a pagar uma taxa mensal 
de seguro que foi considerada ilegal 
pela Justiça. Muitos deles pagaram 
60 parcelas. A cooperativa também 
não fez – na época – o registro dos 
imóveis, como exige a lei nº 4.591/64, 
que trata das incorporações de 
empreendimentos imobiliários. 
Além disso, no preenchimento dos 
formulários para a elaboração dos 
contratos de vendas dos imóveis, a 
Coophab-RN utilizou-se de práticas 
discriminatórias, ao perguntar, por 
exemplo, se o interessado no imóvel 
era portador de alguma defi ciência 
física, se tinha membros amputados, 
se já tinha recebido alguma indeni-
zação por invalidez ou se tinha se 
submetido há alguma cirurgia ou 
tratamento hospitalar grave nos úl-
timos três meses.

Ao perceberem a cilada em 
que tinham entrado, dezenas de 
cooperados procuraram a Justiça 
para requerer seus direitos, princi-
palmente depois que foi descoberto 
uma cláusula em que a Coophab-RN 
poderia tomar o imóvel deles para 
pagamento de suas próprias dívidas. 
A Justiça considerou que a Coopha-
b-RN utilizava-se de leis do coopera-
tivismo para fugir dos impostos, mas 

comportava-se como uma construto-
ra. Neste caso, tinha seus lucros ma-
ximizados. Outro fato considerado 
abusivo, pela Justiça, era quando o 
cooperado não tinha mais condições 
de continuar pagando as prestações. 
A Justiça considerou que a Coopha-
b-RN tinha que devolver o recurso 
investido, já que aquela pessoa não 
iria mais receber o imóvel e outra 
pessoa o compraria. Mesmo assim, 
a Coophab-RN só devolvia 30% do 
valor já pago e dividido na mesma 
quantidade de parcelas até o mo-
mento da suspensão do contrato. 

120 
parcelas a pagar
Quem não conseguisse pagar, só 
recebia 30% do valor investido e, 
mesmo assim, dividido de acordo 

com o número de parcelas já pagas 
pelo cooperante e isso sem contar 
que os imóveis não tinham registro

NÚMEROS
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/arthurdutrarn

www.arthurdutra7700.com.br
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Michel Teló revela “ajudinha” que o 
fez ganhar pela quarta vez o The Voice

TETRA

Isabella Pinheiro / TV Globo

Léo Pain foi o grande campeão da sétima edição 
do The Voice Brasil, que aconteceu na noite da 
última quinta-feira, 27. Ele recebeu 51% dos votos

A vitória de Léo Pain no The 
Voice Brasil, com 51,01% dos votos, 
também signifi cou o título de tetra-
campeão para o técnico do candida-
to, Michel Teló, que acumula o maior 
número de vitórias no reality. 

“Eu senti que ele ia mais longe 
desde as Audições às Cegas, desde 
que ele cantou Dormi na Praça. In-
clusive, eu falei pra ele: ‘Cara, estou 
sentindo que esse ano vou ganhar 
com um sertanejo’. Ele nem tinha 
me escolhido ainda, mas foi uma boa 
frase, já acreditei nele”, afi rmou o 
cantor.

Durante a atração ao vivo, Teló 

contou com a presença da esposa, 
Thais Fersoza, e dos fi lhos, Melinda 
e Teodoro.

Nas redes sociais, o sertanejo 
posou ao lado da família e revelou 
que os herdeiros são seu amuleto da 
sorte durante as fi nais do The Voice 
Brasil. “Os pés-quentinhos do pa-
pai!”, brincou ele. Com uma “ajuda” 
fofa dessa, quem não ganha, né?

Falando em fofura, a primogê-
nita do músico encantou o público 
ao aparecer em um vídeo torcendo. 
“Papai está ganhando de novo”, dis-
se ela. “Nossa torcida e oração são 
sempre dele!”, completou Thais. Teló (com o violão) ao lado do técnico Lulu Santos, em apresentação no programa

Kéfera revela que 
teve distúrbios com a 
imagem na infância

AUTOESTIMA

A atriz Kéfera, que vive 
Mariane na novela Espelho da Vida, 
da TV Globo, abriu o jogo ao falar de 
autoaceitação e autoestima, ao lado 
de Mariana Xaver. 

“Tive distúrbios de autoimagem, 
anorexia, bulimia e fazia as dietas 
mais loucas possíveis. Eu me 
enfi ei em sites que estimulavam e 
indicavam que a gente continuasse 
tendo os distúrbios, é horrível. 
Eu me olhava no espelho, tomava 
banho e sentia nojo de mim. Eu me 
pegava dizendo: ‘meu Deus, não 
mereço estar viva’. Tinha 7, 8 anos”, 
relatou a youtuber  em entrevista 
ao Conversa com Bial. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Kate Middleton pode estar 
esperando o quarto fi lho
Pode ter mais um baby chegando 
para alegrar ainda mais a 
Família Real Britânica. Segundo 
informações da Revista OK, Kate 
Middleton está grávida pela quarta 
vez. Os rumores começaram a 
surgir devido ao fato de que a 
Duquesa anda muito ausente dos 
compromissos ofi ciais.

Objeto: Execução dos serviços de empresa de topografia para realização de levantamentos 
topográficos planialtimétricos georreferenciados nos municípios atendidos por esta concessionária.

A v i s o
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa GEO LINS 
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, decidiu reformar a decisão anterior e HABILITAR 
a empresa recorrente, por ela estar de acordo com as exigências do edital. É ainda este aviso para 
marcar a abertura dos envelopes “B” - propostas de preços das empresas habilitadas, para o dia 
04 de outubro de 2018, às 15:00 horas, na sala de licitações da CAERN. 

A Comissão
Natal/RN, 28 de setembro de 2018

PL Nº 0148/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL
JULGAMENTO DE RECURSO



ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Os três poderes 
são um só: o 

deles”

(Nicholas Behr)

>> Aves sequestradoras. 
Aconteceu no zoológico 
da cidade de Odense, na 
Dinamarca. Um casal de 
pinguins gays aproveitaram 
que um bebê pinguim fi cou 
só (os pais foram pescar) 
e o adotaram na cara de 
pau. Após algum tempo, os 
pais perceberam a ausência 
do fi lhote e partiram para 
cima das duas bichinhas 
pra resgatar a cria. Uma 
cuidadora humana encerrou 
o barraco. Os dois larápios 
foram chamados de 
“Pinguim e Robin”.

>> Driblando a lei. Não é 
proibido publicidade de governos 
municipais no atual período 
eleitoral. Mas a prefeitura 
de Natal está usando uma 
tática que dribla a legislação 
quando consegue inserir os 
anúncios praticamente colados 
na propaganda eleitoral do 
candidato Carlos Eduardo e da 
sua coligação.

>> Luta interna. A candidatura 
de Natália Bonavides a deputada 
federal virou um risco concreto à 
candidatura de Fernando Mineiro 
ao mesmo posto. Lideranças do 
PT já reconhecem que além de 
uma infraestrutura bem maior, 
Natália também está aglutinando 
os militantes jovens que hoje são 
maioria no partido.

>> Reinaldo Azevedo. “O PT 
é o principal responsável por 
haver procuradores e juízes 
que ignoram a Constituição, 
não é mesmo, Roberto Barroso? 
Na prática, esses valentes 
inimputáveis criaram um novo 
partido. E com poder de polícia. 
Nem os stalinistas cometeram 
essa sandice. Os nazistas sim”. 
(No UOL)

>> Ódio news. Os desaforos 
nas redes sociais provocados 
na polarização radical entre 
petistas e não petistas estão 
afastando muitas pessoas que 
tentam interagir através de 
diálogo racional. Duas fi guras 
que admiro, uma nacional e outra 
local, preferiram fi car em silêncio 
até que passe a eleição odienta.

>> Leilane Neubarth. 
“Comunico que estou saindo do 
Twitter por um tempo. O clima 
de ódio que tomou conta das 
redes – ditas - sociais é ruim. 
Você fala A, a pessoa entende 
Z. Por respeito a todos, em 
especial a mim mesma, decidi 
direcionar minhas energias ao 
que realmente importa”. (No 
Twittter)

>> Iaperí Araújo. “Não voto 
em candidatos radicais e, 
portanto, não uso de subterfúgios 
para criticar ninguém. Minha 
postagem insere-se numa tese de 
que a violência insistentemente 
falada, só gera violência. Seja de 
que lado for. Calo-me até depois 
da eleição e que Deus tenha pena 
do Brasil”. (Facebook)
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Propaganda criminosa

Nos anos 1970, o noticiário 
sobre desbaratamento de 
esconderijos de terroristas 

continha sempre a frase “foi apre-
endido farto material subversivo”. 
Signifi cava que no local havia pan-
fl etos e cartilhas orientando, suge-
rindo e ensinando os passos para 
um sequestro, um roubo a banco, 
um atentado.

Na última sexta-feira, policiais 
fi zeram uma batida no comitê de 
campanha da senadora do PT Fáti-
ma Bezerra, candidata ao governo 
do RN. O motivo era a busca e apre-
ensão de todo e qualquer material 
publicitário com enaltecimento da fi -
gura de Luiz Inácio Lula da Silva na 
condição de candidato a presidente.

Também na sexta-feira, as cida-
des de Belo Horizonte e Uberlândia 
lembraram aqueles tempos em que 
militantes fanáticos se escondiam 
em casas ou apartamentos e lá tra-
balhavam os atos violentos e ilegais 
contra a sociedade, tudo em nome 
dos seus partidos. Sedes do PT e 
PCdoB foram invadidas.

Agentes da Polícia Federal e mi-
litares da Polícia Militar foram até 
os dois locais e apreenderam ma-
terial publicitário ilegal que fazia 
menção à candidatura de Lula, pre-
so em Curitiba a 12 anos de prisão 
por crimes de corrupção, lavagem de 
dinheiro e recebimento de propina. 
Houve batidas em várias cidades.

A ordem da batida nas sedes do 
PCdoB e PT foi dada por um dos três 
juízes da Comissão Fiscalizadora da 
Propaganda Eleitoral, do TRE-MG. 
Após a apreensão do material, o 

caso ganhou status de segredo de 
justiça, sabe-se lá porquê. Segundo 
alguns jornais mineiros, só a PF po-
derá dar declarações.

Um promotor de justiça disse 
que as apreensões foram frutos de 
denúncias feitas por eleitores que 
receberam a propaganda com ima-
gens de Lula. Há uma determinação 
da Justiça Eleitoral proibindo mate-
rial irregular e vários mandados de 
busca e apreensão foram expedidos 
nas cidades mineiras.

A batida policial faz parte de 
uma grande operação para recolher 
qualquer publicidade que enalteça 
informação falsa. O promotor disse 
que num segundo momento vai ha-
ver apuração de responsabilidade 
para identifi car os idealizadores, as 
gráfi cas e quem pagou a confecção 
de tal crime eleitoral.

Não só em Minas Gerais, mas 
em diversos estados, a Justiça Elei-
toral e o Ministério Público já reco-
mendaram que o PT e seus aliados 
parem de propagar Lula como can-
didato a presidente da República. O 
petista foi considerado inelegível em 
31 de agosto pelo Tribunal Superior 
Eleitoral.

Ainda na semana passada, 
alguns jornais e sites publicaram 
notícias sobre apreensão de mate-
rial irregular do PT em cinco ou seis 
estados. Multas foram aplicadas e 
foram abertos inquéritos para apu-
rar o desrespeito à legislação eleito-
ral. Aqui na coluna, dei várias notas 
denunciando material ilegal na 
campanha de Fátima e candidatos 
proporcionais.

Nós vamos tomar 
o poder, que é diferente 

de ganhar a eleição. 

(José Dirceu)

Haddad quer nova 
Constituição. É o golpe da 

turma do gópi. 

(Valdomiro Sales Filho)

Adélio Bispo e Lula autorizados 
a dar entrevistas, só falta 
Fernandinho Beira-Mar. 

(José Lúcio Novaes)

PICARDIA NAS REDES
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...da revista Carta 
Capital: “Após Mourão 
dizer que 13º salário é 
‘mochila nas costas do 
empresário’, Bolsonaro 
critica o vice no Twitter”;

...da Revista Fórum: 
“Uma análise baseada 
na série de pesquisas 
presidenciais do Ibope 
e do Datafolha feita 
pelo matemático Sérgio 
Wechsler, professor da USP 
e PhD em Estatística pela 
Universidade de Berkeley, 
na Califórnia, mostra que 
Fernando Haddad (PT) tem 
99,4% de chances de ser o 
novo presidente do Brasil – 
levando-se em consideração 
os dois turnos da eleição”;

...do senador do PT 
Lindbergh Farias: 
“Bolsonaro vive dizendo 
que não entende de saúde, 
economia e diversos outros 
assuntos, mas que vai 
montar a melhor equipe 
pra governar. Até agora, 
Bolsonaro escolheu um 
vice e um coordenador que 
toda vez que abrem a boca 
atacam os direitos do povo”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Coorperando... O Ministério 
Público Federal (MPF), através da 
Procuradoria Regional Eleitoral no 
Rio Grande do Norte, fi rmou um 
termo de cooperação técnica com a 
Polícia Rodoviária Federal. O objetivo 
é reforçar a segurança nas estradas 
federais do estado, monitorando 
possíveis casos de “ilícitos eleitorais 
referentes à propaganda, transporte 
de eleitores e corrupção eleitoral”.
De acordo com o termo, a 
procuradoria fi cará responsável por 
repassar informações de possíveis 
crimes eleitorais para a PRF. A 
polícia, por sua vez, deverá mobilizar 
seu efetivo para realizar operações e 
checar os casos. 
O documento foi assinado pela 
procuradora regional eleitoral, Cibele 
Benevides, e pelo superintendente 
regional da PRF no RN, Marcelo 
Henrique Montenegro.

>> Congresso. A OAB/RN 
realizou na última sexta, 28, o I 
Congresso Potiguar de Direito 
Constitucional – em homenagem 
ao professor Paulo Lopo Saraiva. 
O evento teve como tema “30 anos 
da Constituição Cidadã: Avanços e 
Retrocessos” e reuniu a comunidade 
jurídica para debater a temática, 
em comemoração aos 30 anos da 
Constituição Federal. 
Dentre os palestrantes, ministra 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) Delaíde Miranda Arantes, 
advogada e Professora Doutora 
de Direito Processual Penal da 
Faculdade de Direito da USP Marta 
Saad, além do presidente da OAB/
RN, Paulo Coutinho, do advogado 
e ex-presidente nacional da OAB, 
Cezar Britto, do Desembargador 
do TRT da 21a Região, Bento 
Herculano, e do Mestre e Doutor em 
Direito Constitucional da UFMG 
Marcelo Cattoni.

>> Mais um. O Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN) 
entregou na última quinta-feira, 27, 
a Agenda Propositiva da instituição 
aos candidatos ao Governo do 
Estado nas eleições deste ano. A 
solenidade de entrega aconteceu no 
plenário da sede da Procuradoria 
Geral de Justiça, em Natal. Dos oito 
convidados, sete compareceram. O 
documento apresenta uma série de 
pontos que devem ser melhorados 
nas políticas públicas.

>> Dica. O cinema político dá o tom 
da sessão de setembro do Cine Café. 
Com curadoria do Cineclube Natal, 
a exibição com debate deste mês 
apresenta César Deve Morrer, dos 
irmãos Paolo e Vittorio Taviani, e o 
curta metragem Memória - Ainda 
que Possa, do realizador radicado 
em Natal Rômulo Sckaff. A sessão 
começa às 19h, no Café Salão Nalva 
Melo, na Ribeira. 
Na exibição que antecede as eleições, 
nada mais propício que uma refl exão 
sobre o sistema carcerário, e uma 
ode às memórias de sobreviventes 
da ditadura militar no Brasil.

>> Idade nova. Quem comemorou 
mais um ano de vida na última 
sexta, 28 de setembro, foi o cirurgião 
plástico e membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, 
Robério Brandão. O médico 
comanda o Hermes Spa, situado na 
Hermes da Fonseca, ao lado de sua 
esposa Teka Brandão. Parabéns. 

>> Comemorando. O mês de setembro de 2018 marcou os nove 
anos de atuação da Clínica Emagrecer em Natal. A empresa, que 
tem no comando os sócios e fi sioterapeutas Hállamo Saraiva e José 
Humberto do Nascimento, possui quase nove mil clientes cadastrados 
e emprega 25 funcionários em suas duas unidades na capital potiguar, 
localizadas nos bairros de Candelária e Petrópolis.
Em expansão, a clínica abrirá em breve uma nova unidade na 
cidade de João Pessoa, na Paraíba. Com o novo empreendimento, a 
expectativa é de que haja um crescimento de 35% no faturamento.

Aquele papo reto entre o deputado Felipe Maia e o governadorável Carlos 
Eduardo Alves, durante jantar promovido pelo pedetista

Diretor presidente da Urbana, 
Cláudio Porpino prestigiou o 
Bloquinho com Saulo e Durval

Desfi le Versace Verão 2019, 
em Milão

>> RN representado. A principal 
feira de turismo da França e uma 
das mais conceituadas da Europa, a 
IFPM Top Resa encerrou na última 
sexta-feira a sua 40ª edição com 
mais de 1500 expositores dos quatro 
cantos do mundo. E mais uma vez 
o Governo do RN esteve presente, 
representado pelo secretário estadual 
de Turismo, Manuel Gaspar.
O evento aconteceu em Paris e 
propôs um panorama completo do 
turismo de lazer, negócios e eventos. 
Durante os quatro dias da feira, 
mais de 30 mil profi ssionais, entre 
compradores do setor, jornalistas, 
infl uenciadores digitais, público fi nal 
e autoridades do turismo do mundo 
todo visitam o local.

>> Troca de experiência. 
Em uma iniciativa inédita, 
a Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte reunirá 
procuradores e advogados 
para trocar experiências, no 
próximo dia 11 de outubro. 
Esse é o objetivo do encontro 
que terá participação de 
profi ssionais que atuam nos 
setores jurídicos de casas 
legislativas e órgãos públicos. 
De acordo com o procurador-
geral da Assembleia, Sérgio 
Freire, várias dúvidas 
difi cultam o trabalho dos 
juristas e o encontro servirá 
para esclarecer métodos e 
limites da atuação.
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Um dos ícones da música mun-
dial, a cantora americana Madonna 
publicou uma foto em suas redes 
sociais com os dizeres #EleNão. A 
publicação faz referência ao movi-
mento de mulheres unidas contra 

Madonna entra em campanha 
contra o candidato Jair Bolsonaro

#ELENÃO

Perfi l da artista tem 12 mi de seguidores

Cantora americana postou 
mensagem nos Stories do 
Instagram para repudiar 
postulante do PSL

o candidato Jair Bolsonaro (PSL), 
líder nas pesquisas para a Presidên-
cia do Brasil nas eleições 2018.

A postagem foi feita nos “Stories” 
do Instagram da artista, que tem 
12,1 milhões de seguidores. Stories 
são mensagens que duram 24 horas 
e podem ser deletadas.

Na imagem, a cantora aparece 
com uma fi ta na boca com a palavra 
“freedom”, que signifi ca liberdade. 
A publicação tem, ainda, as frases: 
“#EleNão vai nos desvalorizar” e 
“#EleNão vai nos oprimir”. 

Instagram / Reprodução

NOVELAS

Beto salva Luzia de ser pega pela polícia, e foge com a mulher. Viana alerta Laureta sobre a fuga de Luzia e Beto. 
Laureta conclui que Galdino se aliou a Luzia e trama sua vingança contra o capanga. Galdino ajuda Luzia e Beto. 
Laureta comenta com Karola que acredita que Roberval está mancomunado com Luzia. 

SEGUNDO SOL

Margot comemora com Alain e Cris a decisão de fazer o fi lme em Rosa Branca, e Pat e Michele ouvem. Bola e 
Daniela começam a trabalhar para a produção do fi lme. Isabel pede que Margot cuide de Priscila por uns dias. Cris 
e Margot vão à casa de Júlia novamente, mas não conseguem entrar. 

ESPELHO DA VIDA

Emílio se vê forçado a entregar a Miudeza e as patentes a Samuca. Samuca, Marocas, Carmen e Betina 
comemoram o resgate da Miudeza. Bento declama poesias para Natália, que fi ca encantada. Um homem 
sabota a motocicleta de Samuca. Belém defende Waleska no julgamento, mas ela é declarada culpada. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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LCDPF
VOCABULARIO

URINARNR
TOLASUA
OACANAL

CRACHAIR
EÇOVÃOS
SOBRENOME
PRANEAR

ZONAJUSG
ROSTOTAI
TAOPACO

XIVOAVO
VENEZUELA
OUSARLAN

Profissio-
nal como
Galvão 

Bueno (TV)

Conjunto 
de palavras

de uma
língua

Forma de 
casamen-
to não ofi-
cializado 

Metal
radioativo
(símbolo)

Cartão de 
identifica-

ção do 
funcionário

Homem de
(?): o Su-
per-Ho-

mem (HQ)

(?) além:
exceder o
limite de 

(?) Mal-
landro,

humorista

Palavra
que indica
a origem
familiar

Combus-
tível da 
churras-
queira

Tamanho
pequeno
de camisa
(abrev.)
(?) elei-

toral:
local de
votação

Sílaba 
de

"rango"
Ouvido, 

em inglês

Fazer (?)
a: ser me-

recedor

Para
aquele
lugar

É descrito
no retrato

falado

14, em al-
garismos
romanos

Acessório
do traje
da oda-

lisca

Que não
é trans-
parente

Órgão das
Américas

(sigla)

Zé
Ramalho,

cantor
paraibano

Ingredien-
te básico
do caviar

País cuja
capital é
Caracas 

Ter cora-
gem de

(?) house:
dá acesso
à internet

Consoantes
de "nora" 

Odor;
cheiro

Dupla;
casal

Letra do
infinitivo

Monte
de areia

Estilhaço;
fragmento

Antônimo 
de "barato"
Olavo (?),

poeta

Fazer
xixi 

Bobas;
ingênuas

Estação de
televisão
Divisão 
do dia

Fúteis;
inúteis

Ânsia de
vômito

Aí está
(pop.) 

Cara de 
(?): cínico

Fim, em
espanhol

A via de uso
da pílula

3/aço — ear — fin — lan. 4/zona. 5/rosto. 6/crachá. 9/sobrenome.

HORÓSCOPO

A Lua realça o seu poder de comunicação e você 
saberá direitinho o que dizer para convencer as 
pessoas do que quiser. Ótima fase para quem 
lida com comércio. Sintonia no romance.

A Lua desperta o desejo de viver novas 
experiências. Pode iniciar um curso que vai fazer 
diferença na carreira. Pode se apaixonar por 
uma pessoa de outra cidade ou até outro país.

O céu anuncia uma fase muito lucrativa para 
você. Se quer aumentar seus ganhos, a ordem 
é trabalhar. Há chance de iniciar um negócio. A 
dois, controle sua possessividade.

Os astros darão coragem para fazer todas as 
mudanças que deseja na vida. Você terá apoio 
do céu para buscar um novo emprego. Atração 
por uma pessoa conhecida fi ca mais forte.

A Lua indica um dia animado e cheio de 
novidades. Seu alto-astral vai contagiar as 
pessoas. No romance, passeios a dois vão 
incendiar a paixão. Divirtam-se juntos.

Aposte na cooperação com os colegas para 
vencer as tarefas. Terá sorte em todo tipo de 
acordo ou parceria. Com seu par, só terá motivos 
para comemorar. Renda-se à paixão!

Falar menos e ouvir mais é a dica dos astros. 
Uma postura discreta no trabalho vai facilitar as 
coisas para você. Pode pintar forte atração por 
uma pessoa comprometida.

Encare as obrigações logo cedo para ter mais 
tempo depois para cuidar de você e de seus 
interesses. Ótimo astral para iniciar dieta. 
Pessoa conhecida pode despertar paixão.

Junte-se aos colegas e trabalhe em equipe. Além 
do serviço render mais, isso também dará mais 
ânimo para você cumprir suas metas. A paixão 
está no ar e pode surpreender seu coração.

No trabalho, use a criatividade para agilizar as 
tarefas e conseguir o que quer. Vai contagiar a 
todos com seu entusiasmo. Seu charme será 
irresistível e vai despertar paixão aonde for.

O céu estimula a sua busca pelo sucesso. Quem 
trabalha vai mostrar seus talentos e conquistar o 
seu lugar ao sol. Seu charme pode atrair alguém 
do trabalho ou de boa posição social.

A Lua deixa seu signo ainda mais amoroso 
e apegado à família. No trabalho, use sua 
experiência para agilizar as tarefas. Vai preferir 
manter um novo romance em segredo.

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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Foi considerada vencedora da licitação a empresa PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP. Prazo recursal na forma da Lei.

PL Nº 0004/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

A v i s o
 A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
análise e julgamento das propostas de preços, desclassificou as empresas LM CONSTRUÇÕES 
LTDA – ME e MRD EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI, e classificou as demais empresas 
habilitadas de acordo com o quadro abaixo:

ERRATA

Objeto: Serviços de manutenção e conservação de terrenos e instalações físicas de responsabilidade 
da GMS/SMN.

Natal/RN, 28 de setembro de 2018
A Comissão

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA  VALOR  

1º Lugar PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA –  EPP  R$ 1.081.576,86  

2º Lugar RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 1.081.781,80  
3° Lugar L. FERREIRA LOPES EIRELI – ME R$ 1.214.973,97  
4° Lugar CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –  EPP  R$ 1.342.434,94  

 

COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEARH, por intermédio do seu Pregoeiro que 
subscreve, comunica aos interessados que realizar-se-á o Pregão Presencial 03/2018, cujo objeto 
consiste: O presente processo licitatório tem como objeto a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de solução de software para gestão e operacionalização de consignados no âmbito 
do Poder Executivo do Estado de Rio Grande do Norte, compreendendo a cessão de uso do 
software e execução, instalação do software, implantação e hospedagem do sistema; serviços de 
capacitação de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do 
software, conforme características e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do 
E d i t a l ,  q u e  e n c o n t r a m - s e  à  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s ,  n o  s i t e :  
http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao. Qualquer informação será prestada nos telefones: 
(84) 3232-2128/2125/2159, ou, pelo e-mail: cplsearh@gmail.com. ABERTURA aprazada em: 
15/10/2018, às 9h, no Auditório da SEARH. Os envelopes, contendo as propostas de preços e os 
documentos de habilitação deverão ser entregues até o dia e horário marcados. Local: Auditório da 
SEARH, no Centro Administrativo do Poder Executivo - Bloco 08 - Lagoa Nova - Natal/RN.

Natal/RN, 28 de setembro de 2018

PROCESSO: 372.783/2016-2 - TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH.

Adriano Borges de Oliveira - Pregoeiro da SEARH

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL: 03/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

PROCESSO: 222.248/2017-7 - Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.

Natal/RN, 28 de setembro de 2018

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS -  SEARH.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos, através do seu Pregoeiro que subscreve, comunica aos interessados que realizar-se-á a 
Reabertura do Pregão Eletrônico 11/2018, cujo objeto consiste: Serviços técnicos especializados na 
área de Tecnologia da Informação para atividades continuadas de gerenciamento, atendimento e 
suporte técnico de 1º nível (telefônico e remoto) e 2º nível (presencial), com fornecimento de 
equipamentos, compreendendo: monitoramento de acesso internet, do backbone da rede 
Governo Digital, de cada circuito de comunicação de dados da RN digital até o ponto de entrada 
no ambiente de cada cliente, serviço de segurança lógica de acesso, incluindo proteção por 
firewall redundante, detecção de intrusão, anti-spam, customização de regras de acesso e 
tráfego, gerenciamento e monitoramento de ambiente virtualizado, com pessoal residente na 
sede da SEARH, em regime de trabalho 24 x 7, de acordo com as especificações, quantitativos e 
detalhamentos descritos no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, que está disponível no site: 
comprasgovernamentais.gov.br e http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao.  A REABERTURA do 
PE 11/2018 ,  f ica aprazada para o dia 17/10/2018 ,  e será real izado no site: 
comprasgovernamentais.gov.br, (UASG 925538), às 09h (horário do DF). Estamos à disposição: (84) 
3232-2128/2125, e-mail: cplsearh@gmail.com.

Adriano Borges de Oliveira - Pregoeiro da SEARH

AVISO DE REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO: 11/2018

COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.
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Atletas do RN vencem brasileiro 
de judô no sub-15 e no sub-13

PROMOVEC

Promovec / Reprodução

Os atletas João Gabriel Lira 
Ramos e Carlos Henrique Nunes 
de Araújo treinam diariamente nas 
instalações da Associação dos Pro-
prietários, Moradores e Veranistas 
da Praia de Cotovelo (Promovec). A 
dedicação trouxe resultado: são os 
mais novos campeões brasileiros de 
judô, nas categorias sub-13 e sub-15, 
respectivamente. O título foi obtido 
no início de setembro.

Os dois jovens são fruto de uma  
parceria da entidade com a ONG 
“Attitude”, do professor e judoca Alex 
Martins. A iniciativa promove ativi-
dades para ocupar o tempo ocioso de 
crianças e adolescentes. 

Segundo Esam Elali, presidente 

da Promovec, os dois judocas – João 
Gabriel Lira Ramos, do sub-15 e 
Carlos Henrique Nunes de Araújo, 
do sub-13 - agora fazem parte da 
seleção brasileira, cada um em sua 
categoria. E eles stão prestes a dis-
putar dois campeonatos importan-
tes: o sul-americano e o pan-ameri-
cano, que serão este ano na cidade 
de Guaiaquil, no Equador, no mês de 
novembro.

“Começamos a desenvolver tra-
balhos esportivos há dois anos e já 
estamos colhendo resultados. Temos 
dois atletas de projeção nacional”, 
disse Esam Elali. Na Promovec, 
também são realizadas, além do ju-
dô, aulas de capoeira. 

Judocas potiguares treinam nas instalações esportivas na Praia de Cotovelo

INVESTIGAÇÃO

Mulher dos EUA diz
que Cristiano Ronaldo 
a estuprou em 2009

Uma mulher norte-americana 
acusa Cristiano Ronaldo de estupro. 
Segundo a revista alemã Der 
Spiegel, Kathryn Mayorga, 34 anos, 
alega ter sido abusada sexualmente 
pelo português em um quarto de 
hotel em Las Vegas, em 2009. 
Os dois teriam se conhecido em 
um clube e, mais tarde, Kathryn 
Mayorga diz que o jogador da 
Juventus a estuprou. Cristiano 
Ronaldo nega as acusações e diz 
que o sexo foi consensual. A Der 
Spiegel apura as acusações de 
Kathryn Mayorga há um ano. 

Reprodução  / Reuters

Caso teria acontecido em 2009

Clubes vendem direitos do 
Brasileiro por R$ 550 milhões

FUTEBOL

Werther Santana / Estadão Conteúdo

Apenas Corinthians 
e Flamengo não 
assinaram contrato 
milionário firmado com 
a empresa BRFOOT

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) informou que foi fi r-
mado o contrato de comercialização 
dos direitos internacionais e publi-
cidade estática do Campeonato Bra-
sileiro da Série A para o período de 
2019 a 2022. 

O acordo envolveu a assinatura 
de 18 clubes e agregará R$ 550 mi-
lhões ao futebol brasileiro nos próxi-
mos quatro anos. O contrato com a 
empresa BRFOOT Mídia S.A prevê 
o repasse de um valor aos clubes ain-
da este ano, a título de luvas, e um 
pagamento anual pelos próximos 

quatro anos. A divisão será feita de 
forma igualitária entre todos os clu-
bes participantes.

O processo de concorrência foi 
coordenado e implementado pela 
CBF com a participação efetiva dos 
clubes. A empresa eleita foi defi nida 

por uma comissão de clubes escolhi-
da pelos integrantes da Série A.  

Dos 20 clubes da Série A, ape-
nas Corinthians e Flamengo não 
assinaram o acordo. Os dois clubes 
esperam negociar separadamente os 
direitos de publicidade. 

Novo contrato comercialização dos direitos internacionais é válido até 2022


