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Estado terá 124 mil participantes, 
22% a menos do que o registrado 
no ano passado. Novas regras 
podem ter afastado candidatos.

Durante o mês, haverá uma 
série de eventos para enaltecer 
importância do diagnóstico precoce, 
que aumenta as chances de cura.

Encontro é promovido pela InterTV 
Cabugi, com transmissão a partir 
das 22h e mediação do jornalista 
Ari Peixoto, da TV Globo.
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No RN, cai número de 
estudantes inscritos 
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Styvenson e Geraldo 
lideram no Senado
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1,3%
BRENNO QUEIROGA (SD)

Levantamento mostra que, se eleições fossem hoje, capitão da 
Polícia Militar e ex-senador seriam os eleitos. Styvenson tem 
25,5%; Geraldo, 23,9%; Garibaldi, 23,7%; e Zenaide, 23,2%.

23,2% ZENAIDE MAIA
Deputada federal de
primeiro mandato, disputa
o cargo pelo PHS.

23,7% GARIBALDI ALVES FILHO
Ex-governador e senador 
de três mandatos, busca a 
reeleição pelo MDB.

25,5% STYVENSON VALENTIM
Capitão da Polícia Militar e 
ex-coordenador da Lei Seca, 
concorre pela Rede.

23,9% GERALDO MELO
Ex-governador e ex-
senadora, concorre ao 
Senado pelo PSDB.

GOVERNO: FÁTIMA LIDERA E PODE VENCER NO 1° TURNO
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Delação-bomba

O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, tornou 
públicos nesta segunda-feira, 1° - no âmbito da ação penal que 
investiga a compra do terreno para construção do Instituto 

Lula – trechos da delação premiada de Antônio Palocci, ex-ministro 
dos governos petistas. Firmada junto à Polícia Federal, a colaboração 
de Palocci detalha como foi montado o suposto esquema de propinas 
e loteamento de cargos estratégicos do governo federal para atender 
a interesses de partidos políticos aliados do PT durante os governos 
de Lula e Dilma Rousseff.  O relato do ex-ministro aponta, inclusive, 
locais onde o ex-presidente Lula teria tratado pessoalmente da 
ocupação dos cargos na Petrobras: o primeiro andar do Palácio do 
Planalto. O esquema criminoso seria do conhecimento do presidente 
desde 2007, após a reeleição.

>> Complicou. Faltando cinco dias 
para o primeiro turno, a delação de 
Palocci cai como uma bomba sobre 
a estratégia do PT para a reta fi nal 
da campanha presidencial. Favorito 
para ir ao segundo turno contra Jair 
Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad 
(PT) deverá ter problemas até 
domingo, 7, sobretudo no debate da 
TV Globo – o de maior audiência, que 
acontece na quinta-feira, 4.

>> Na chave. Palocci está preso 
desde setembro de 2016, alvo da 
operação Omerta, desdobramento da 
Lava Jato. O juiz Moro o condenou 
em uma primeira ação a 12 anos e 
dois meses de reclusão. Lula, por sua 
vez, está na cadeia desde abril deste 
ano, após ser condenado a 12 anos 
e um mês de prisão pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região.

>> Caixa dois. No termo de delação 
premiada número 1 de Palocci, 
que abre a lista de revelações do 
ex-ministro dos governos do PT, ele 
afi rma que a campanha presidencial 
de reeleição de Dilma Rousseff em 
2014 custou R$ 800 milhões. O 
valor é mais do que o dobro dos R$ 
350 milhões de gastos declarados à 
Justiça Eleitoral.

>> Mentiras. O advogado Cristiano 
Zanin Martins, que defende Lula 
na ação penal do Instituto, disse 
que a decisão de Moro só reforça o 
“caráter político” dos processos e 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Acredito que 
ela não tem o 

perfil para ser 
governadora”

Vereadora de Natal Eleika Bezerra 
(PSL) sobre a candidata ao Governo 

do RN Fátima Bezerra (PT)

>> Não ao ódio. Do 
ex-ministro da Fazenda 
Henrique Meirelles (foto), 
candidato do MDB à 
Presidência: “Nenhum 
país democrático tem um 
Bolsonaro como presidente. 
E nós temos aqui um País 
onde as pessoas se combatem 
e ele próprio lidera esse 
combate. Os radicais sempre 
tentam fugir do problema, 
se escondendo atrás do 
radicalismo. Isso não resolve 
o problema. O ódio não cria 
empregos. A vingança só cria 
destruição”.

da condenação - que ele considera 
injusta - imposta ao ex-presidente 
Lula. Ainda segundo a defesa, as 
declarações de Palocci são mentirosas 
e não são acompanhadas de provas.

>> Réus. A Justiça potiguar acatou 
a denúncia oferecida pelo Ministério 
Público Estadual contra 19 pessoas 
pelos crimes de peculato, fraude em 
licitação e associação criminosa. O 
grupo é investigado na operação 
Máscara Negra, defl agrada em 2013. 
A ação apura desvio de recursos 
públicos da Prefeitura de Guamaré, 
de onde teriam sido subtraídos R$ 
414 mil (valor não atualizados) por 
meio de contratos superfaturados 
com bandas para o carnaval de 2012.

>> Mediocridade 1. Candidato a 
vice-governador na chapa de Fátima 
Bezerra (PT), o procurador do Estado 
Antenor Roberto (PCdoB) criticou a 
atuação política de adversários que, 
na opinião dele, deveriam se unir em 
prol de interesses do Rio Grande do 
Norte junto ao governo federal em 
vez de trocar acusações.

>> Mediocridade 2. “A classe 
política do Rio Grande do Norte 
é medíocre, porque, diferente 
das outras – que se unem pelos 
interesses comuns –, vivem disso, 
acusando um ao outro. Ou a gente 
supera isso ou o Rio Grande do Norte 
nunca chegará à mesma escala dos 
estados vizinhos”, afi rmou ele.

José Aldenir / Agora RN
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Estamos a cinco dias das eleições 
que decidirão os destinos do povo bra-
sileiro. A cada dia que passa, descobre-
-se, através da mídia, as mais desla-
vadas tentativas de esconder o que de 
pior existe no caráter de grande parte 
dos presidenciáveis. Na ânsia desme-
dida pela sede de poder, muitos deles 
já se afastaram há tempo do mínimo de 
civilidade que deve orientar as relações 
humanas.

A cegueira, o ilusionismo, a fraude 
e as pesquisas eleitorais compradas 
tomam posição de destaque em qua-
se todas as publicações midiáticas, 
passando pelas redes sociais. Não 
podemos fechar olhos para essa reali-
dade gritante. Se houver vitória dessa 
esquerda que aí está, o presidente, de 
fato, será um presidiário.

Como podemos acreditar e aceitar 
uma campanha dirigida por um conde-
nado em pleno cumprimento da pena? 
Por que tantos ataques vis e mentiro-
sos a quem não pode se defender por 
estar convalescente? Por que espalhar 
panfl etos com a foto do presidiário na 
enganosa condição de candidato a 
Presidente da República? Por que a 
grande imprensa, inclusive revistas de 
circulação semanal, dirige todos os seus 
ataques àquele que se declara patriota?

É porque covardemente exploram a 
mentira, porque sabem criminosamente 
que não haverá tempo hábil para se re-
por a verdade.

Acorda, Brasil!
Nestas eleições, vamos decidir se 

queremos o Brasil ordeiro, próspero, 
seguro, com boa educação e saúde, 
ou se queremos mesmo virar, de vez, 
uma Venezuela ou Cuba, onde o que se 
constata é a disseminação da pobreza, 
a presença da fome, a falta de remédios 
e comida e, por fi m, a total falta de liber-
dade.

A hora chegou! Não nos deixemos 
ser enganados. Vamos votar no Brasil, 
pela liberdade, pela livre iniciativa, pela 
segurança na cidade e no campo, pela 
prisão dos corruptos, pela propriedade 
privada, pela manutenção das religiões, 
contra o aborto legal, contra a legaliza-
ção das drogas, contra a ideologia do 
gênero e tantas e tantas aberrações.

Como diz Thiago de Melo, no poe-
ma “Estatuto do Homem”, fi ca decretado 
que agora vale a verdade, agora vale a 
vida e, de mãos dadas, marcharemos to-
dos pela vida verdadeira. Brasil acima de 
tudo! Deus acima de todos! Bom voto!

Francisco das Chagas Bastos
Presidente em exercício do Sinmed RN

A fraude dos covardes

ARTIGO

Dr. Francisco das Chagas



Na disputa pelo Governo do Es-
tado, segundo a pesquisa Agora RN/
Perfi l, a liderança é de Fátima Bezer-
ra (PT). Na estimulada, a senadora 
aparece com 33,71% das intenções de 
voto e, de acordo com a sondagem, en-
frentaria no segundo turno o ex-pre-
feito de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que tem 23,43%.

O terceiro colocado é o governa-
dor e candidato à reeleição Robinson 
Faria (PSD), que surge com 8,64% na 
pesquisa. Na sequência, vêm Brenno 
Queiroga (Solidariedade), com 1,29%; 
Carlos Alberto Medeiros (PSOL), com 
1,07%; Freitas Júnior (Rede), com 
0,36%; Dário Barbosa (PSTU), com 

0,21%; e Heró Bezerra (PRTB), com 
0,07%.

Segundo o levantamento Agora 
RN/Perfi l, 14,36% dos eleitores estão 
indecisos, enquanto 16,86% preten-

dem anular ou votar em branco.
Na pesquisa espontânea, quan-

do os entrevistados podem citar 
qualquer nome, Fátima tem 28,29%, 
contra 18,36% de Carlos Eduardo e 

7,14% de Robinson Faria. Brenno 
tem 1,07%; Carlos Alberto, 0,29%; 
Freitas, 0,21%; e Dário, 0,07%. Heró 
Bezerra não pontuou e outros nomes 
foram lembrados por 0,29%. 
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Styvenson e Geraldo Melo lideram 
disputa do Senado, aponta pesquisa

ELEIÇÕES 2018
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Números da Perfil Pesquisa, contratada pelo Agora RN, mostram que, faltando menos de uma semana 
para a votação, capitão da Polícia Militar e ex-senador seriam eleitos. 47% dos eleitores estão indecisos

Levantamento da Perfi l Pesqui-
sas encomendado pelo Agora RN 
mostra que, a cinco dias da eleição, 
Styvenson Valentim (Rede) e Geral-
do Melo (PSDB) lideram as inten-
ções de voto para o Senado no Rio 
Grande do Norte. Considerando as 
duas lembranças do eleitor – já que 
dois senadores serão eleitos este ano 
–, Styvenson tem 25,5%, enquanto 
Geraldo aparece com 23,93% da pre-
ferência do eleitorado.

A pesquisa ouviu 1,4 mil eleitores 
entre os dias 28 e 30 de setembro em 
57 municípios de 12 regiões do Esta-
do. A margem de erro é de 2,61% para 
mais ou menos, com intervalo de con-
fi ança de 95%. O levantamento está 
registrado na Justiça Eleitoral sob o 
protocolo RN-05433/2018.

De acordo com a pesquisa es-
timulada – quando os nomes dos 
candidatos são apresentados –, há 
um empate técnico entre os quatro 
primeiros, sobretudo na segunda 
posição. Enquanto Styvenson tem 
25,5% e Geraldo, 23,93%; Garibaldi 
Alves Filho (MDB) tem 23,71%; e 
Zenaide Maia (PHS), 23,29%.

Na sequência, aparecem Antô-
nio Jácome (Podemos), com 6,29%; 
seguido de Magnólia Figueiredo (So-
lidariedade), com 3,71%; Alexandre 

Styvenson Valentim tem 25,5%

Fátima Bezerra está na frente Carlos Eduardo iria ao segundo turno Robinson está na terceira posição

Garibaldi Alves Filho pontuou 23,71%

Geraldo Melo aparece com 23,93%

Zenaide Maia foi citada por 23,29%

Motta (PT), com 3,43%; Laílson de 
Almeida (PSOL), com 0,64%; Ju-
randir Marinho (PRTB), Joanílson 
de Paula Rêgo (Democracia Cristã), 
Telma Gurgel (PSOL) e Levi Costa 
(PRTB), com 0,5% cada; Ana Célia 
Siqueira (PSTU), com 0,36%; João 
Morais (PSTU), com 0,29%; e João 
Napoleão (Rede), com 0,21%.

Quase metade dos entrevistados 
(47,14%) se diz indecisa, enquanto 
39,5% dos eleitores pretendem votar 
em branco ou anular o voto.

Na pesquisa espontânea – quan-
do os entrevistados podem citar 
qualquer nome –, o resultado é um 
pouco diferente. Styvenson continua 
na frente, com 18,79% das intenções 
de voto, seguido de perto por Zenaide 
(17,43%), Garibaldi (15,71%) e Ge-
raldo Melo (15,21%). Na sequência, 
aparecem Jácome (4%); Alexandre 
Motta (2,57%); Magnólia (2,21%); 
Levi Costa (0,36%); Jurandir Ma-
rinho (0,21%); Napoleão (0,14%); e 
Laílson, João Morais, Telma Gurgel 
e Ana Célia – cada um com 0,07%. 
Joanílson não pontuou. Outros no-
mes foram citados por 0,36%.

86,29% dos eleitores se dizem 
indecisos na pesquisa espontânea, en-
quanto 36,43% afi rmaram que vota-
rão em branco ou pretendem anular.

Para o Governo, Fátima surge com 33,7%; 
Carlos Eduardo, 23,4%; e Robinson, 8,6%
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PODE CONFIAR EM 
QUEM TEM FÉ EM 
DEUS E NO CIDADÃO 
DE BEM!
JOSÉ DIAS é autor da Lei que consagrou o 3 de 
outubro como feriado em homenagem aos Mártires de 
Cunhaú e Uruaçu, e tem destinado diversas emendas 
que garantiram recursos para o Santuário de Nazaré.

Quando fui ao Vaticano para a cerimônia 
de canonização dos Mártires, mesmo 
na condição de representante oficial da 
Assembleia, fiz questão de arcar com os 
custos da minha viagem, 
do meu próprio bolso.”

“

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

Candidata ao Senado, Magnólia quer 
mostrar ao RN lado político da atleta

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Magnólia Figueiredo, candida-
ta a uma das vagas ao Senado pelo 
Solidariedade, resolveu mudar o foco 
de sua campanha, faltando uma se-
mana para as eleições.

Primeira norte-rio-grandense 
a participar de uma Olimpíada, 
ela quer abstrair um pouco de sua 
história pessoal como velocista e 
meio-fundista, dona de recordes e 
incontáveis medalhas, para focar na 
importância do esporte para a edu-
cação de jovens.

“Minha trajetória é conhecida, 
pode e deve ser lembrada, mas che-
gou a hora das pessoas entenderem 
que é preciso eleger alguém que 
trabalhe diretamente com o fato de 
que, neste momento, milhares de 

meninas e meninos só esperam uma 
oportunidade para mudar dramati-
camente o curso de suas vidas”, pon-
tifi ca a candidata. “E essa oportuni-
dade está na inclusão pelo esporte”, 
acrescenta.

Para a candidata, que foi uma 
atleta tão versátil como longeva na 
profi ssão, correndo em modalidades 
dos 100 aos 1.500 metros, a ideia de 
que só investimentos fi nanceiros 
podem trazer a inclusão pelo espor-
te, não refl ete a verdade. “É apenas 
parte de um todo que é relevante”, 
acentua.

“Quando adolescente eu treina-
va em pista de vaquejada e sei que 
não é preciso uma fortuna para fazer 
a diferença”, afi rma a candidata. Magnólia Figueiredo foi responsável pela transformação do atletismo no Estado

Para ela, é preciso de sensibili-
dade dos gestores na hora de dire-
cionar e modular os investimentos, 
de sorte que milhares de crianças e 
jovens não sejam mais submetidos 
a uma quadra sem cobertura num 
calor escaldante ou o descaso puro 
e simples da atividade pelo desinte-
resse institucional.

“A paixão pelo esporte existe e 
pode ser comprovada pela quantida-
de de jovens correndo atrás de uma 
bola nos campos de areia batida ou 
improvisando uma raquete de tênis 
com pedaços de madeira”, lembra 
Magnólia.

Segundo a candidata, a partir 
de agora, sua mensagem pelas redes 
sociais vai focar na proposta de uma 
escolha simples: “a de quem tem as 
melhores credenciais para fazer um 
plano de inclusão educacional pelo 
esporte funcionar daquele candidato 
que só usa o esporte como promoção 
política”, resume.

Para Magnólia, uma coisa é ser 
propositiva e correr atrás dos resul-
tados e a outra é ser paternalista e 
acenar com mudanças que jamais 
irão se concretizar ou se realizar de 
uma maneira dissociada das neces-
sidades reais da população.

“Infelizmente, o segundo modelo 
é o que tem prevalecido nas últimas 

décadas”, afi rma. Aos 54 anos, Mag-
nólia Figueiredo deixou de competir 
há apenas oito, tendo na sua história 
como atleta uma série de competi-
ções de alto nível e uma Olimpíada. 

Agora, como candidata ao Sena-
do, ela quer mostrar que por trás de 
uma trajetória de atleta, que conse-
guiu superar as difi culdades como 
paixão pelo esporte, há uma extensa 
fi cha de bons serviços prestados em 
favor de milhares de jovens que con-
seguiram mudar suas vidas pela via 
do esporte.

O legado de Magnólia Figueiredo 
no Estado pode ser visto de outras 
formas: duas pistas sintéticas de 
atletismo, o que signifi ca que o atleta 
pode treinar em quaisquer condições 
climáticas, além de equipamentos. 
Magnólia trouxe competições para o 
Estado e o único medalhista olímpi-
co de ouro do atletismo nas últimas 
olimpíadas, Thiago Brás, no salto 
com vara, treinou aqui. “Quero fazer 
um agradecimento ao Paulo de Paula, 
que dirigiu a Universidade Potiguar 
(UNP). Foi por meio dele e com a co-
laboração Leidiane Bacurau, Jurema 
Dantas e Ana Cristina, que foi possí-
vel implementar o programa “Vamos 
tirar as crianças da rua correndo – 
atletismo neles”. Hoje, essas crianças 
são profi ssionais formados. 

“Na dificuldade é que se conhece o 
tamanho do desafio”, diz Magnólia

Primeira potiguar a participar de uma Olimpíada, ela quer abstrair sua história pessoal como velocista 
e meio-fundista, para focar na importância do esporte para a educação com transformação social
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Combater privilégios e defender o  
trabalhador: este é Sandro Pimentel

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Sandro Pimentel é conhecido por 
ser um defensor de causas e ideias 
que incomodam os que estão acostu-
mados com a velha política.  Desde 
o seu primeiro mandato como vere-
ador em Natal, em 2013, bateu de 
frente com os políticos tradicionais.  
Foi à justiça para reduzir o aumento 
ilegal dos salários dos vereadores 
que decidiram, após as eleições de 
2012,  aumentar os próprios rendi-
mentos. Na minúscula oposição à 
administração municipal, Sandro 
faz barulho e, mesmo com peque-
na estatura física, agigantou-se na 
luta contra os privilégios na políti-
ca.  Apresenta denúncias contra a 
administração municipal. Em uma 
delas, a que indicava uso irregular 
do dinheiro do IPTU, conseguiu na 
Justiça a condenação do então pre-
feito Carlos Eduardo Alves. 

Sandro defende a transparência 
e garantiu, em Natal, o fi m do voto 
secreto no legislativo, a publicação da 
frequência dos vereadores, reduzindo 
o número de faltas dos parlamenta-
res, além de apresentar proposições 
para reduzir o recesso parlamentar. 
Para ele, o exemplo começa em casa, 
pois até mesmo na sexta-feira quando 
a Câmara está fechada para o público, 
a equipe se reúne para planejar a se-
mana seguinte. 

Sandro também divulga o  pró-
prio número de telefone para a popu-

lação, 99128-4946.  “Podem anotar: é 
pago  por vocês”, é o que ele sempre 
diz nas visitas semanais que faz nos 
ônibus da cidade, uma forma que  
encontrou para prestar contas das 
ações desempenhadas como par-
lamentar. “O serviço público é um 
lugar para a excelência no trabalho, 
não para privilégios. Eu sou empre-
gado do povo”, diz. 

Vigilante da UFRN desde 1991, 
continua dando plantões regulares 
na função, mesmo depois de assumir 
o mandato como vereador. Foi na 
universidade que iniciou seu ativis-
mo sindical. Eleito coordenador geral 
do Sintest/RN, sindicato que repre-
senta os servidores da UFRN e Ufer-
sa, Sandro liderou greves históricas 
que ajudaram a garantir conquistas 
para os trabalhadores.Graduou-se, 
especializou-se e fez mestrado em 
estudos urbanos e regionais, tudo a 
partir da conquista de cursos para os 
servidores, estimulando a melhora 
na carreira dos servidores.

Sandro não esquece da sua cate-
goria. Como vigilante já apresentou 
projetos e aprovou leis que ampliam 
a proteção para os trabalhadores da 
segurança privada, como uma lei 
que obriga a presença de vigilantes 
24h em agências bancárias e do dis-
positivo que amplia a contratação de 
mulheres vigilantes.

Na luta contra as injustiças, 
Sandro organizou os trabalhadores 
informais do Alecrim para barrar a 
retirada do camelódromo e do comér-
cio popular da calçada, no movimen-
to conhecido como Salve o Alecrim. 
Resultado: a Prefeitura recuou da 
proposta e cerca de 1000 famílias 
tiveram assegurados os seus direitos 
ao trabalho. 

Sandro Pimentel: vereador atuante é candidato a deputado estadual pelo Psol

Vigilante da UFRN 
desde 1991, continua 
dando plantões na 
função, mesmo depois 
de tornar-se vereador

/arthurdutrarn

arthurdutra7700.com.br

9 8167-7700
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Nos últimos 6 anos,  o vereador 
colocou a luta animal no mapa das 
políticas públicas, garantindo, a par-
tir de suas emendas, a compra de 
dois veículos  para castração animal.  
Os “castramóveis” já esterilizaram 
mais de 600 animais, reduzindo o 
número de abandonos na cidade. 
Sandro também realiza o projeto 
“Amor Por Toda Vida” que, em dois 
anos, já realizou mais de 2000 con-
sultas veterinárias gratuitas. Além 

disso, os eventos de proteção animal 
realizados por ele já garantiram lar 
para mais de 400 animais abando-
nados. Com recursos próprios ele 
comprou um “Vetmóvel” (consultó-
rio móvel) que já levou assistência 
veterinária gratuita para boa parte 
do RN. Uma de suas metas, caso 
eleito deputado estadual, é seguir o 
exemplo de outros estados do país e 
garantir um hospital público veteri-
nário para o Rio Grande do Norte. 

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

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

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



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



        


     
        




           


     
 


           



Educação, saúde e meio ambiente são 
os focos de Robério Paulino na eleição

PERFIL

José Aldenir / Agora RN

Estudado, preparado e com ideias 
concisas em todas as áreas que pre-
cisam de atuação urgente do poder 
público. Este é Robério Paulino, pro-
fessor do Departamento de Políticas 
Públicas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), que é 
candidato a deputado estadual pelo 
PSOL. Doutor em História Econômi-
ca, Paulino fi cou em terceiro lugar 
na eleição para governador em 2014, 
com 9% dos votos em todo o Estado e 
22,4% deles em Natal.

O insurgente passado político 

recente do professor Robério Pau-
lino já faz parte da história do Es-
tado: ele derrotou Robinson Faria 
e Henrique Alves nos bairros mais 
escolarizados da capital potiguar. 
No entanto, Paulino – que não se 
denomina político, e sim um lutador 
social, preso pela ditadura militar e 
que também participou da Comitê 
da Anistia – diz que está preparado 
para ser o deputado estadual que o 
Estado precisa. Candidato pelo Psol, 
Paulino sabe que seu trabalho será 
legislar e justamente por isso já tem 
uma série de propostas que poderão 
se tornar leis, benefi ciando pessoas 
de todas as regiões do Estado.

Paulino é a favor do processo de-
mocrático e não quis ser o candidato 
do PSOL ao governo do Estado, por 
entender que sua agremiação tem 
bons quadros. Por meio do poder 
legislativo, Robério Paulino espe-

ra aprovar uma série de projetos 
que vão recolocar o Rio Grande do 
Norte na rota do desenvolvimento 
econômico. A prova disso: Paulino é 
conhecido pelos movimentos sociais, 

pelos servidores públicos e é contra 
as reformas que retirem direitos dos 
trabalhadores.

Para o professor Robério Pau-
lino, o povo está descontente e sabe 
que não pode esperar nada das 
oligarquias do Estado, que apenas 
contribuíram para colapso socioeco-
nômico. Diante deste quadro, Pau-
lino defende uma ruptura com este 
antigo modelo político para que o Es-
tado volte a crescer, gerando empre-
go, renda, além de preparar mão de 
obra de capacitação e qualifi cação. 
Isso tudo porque, pelos seus projetos, 
o Estado vai precisar.  Na segurança 
pública, por exemplo, Paulino diz 
que o Estado trabalha de forma er-
rada: com violência, quando o certo 
seria com educação de qualidade, 
com escolas profi ssionalizantes e em 
tempo integral para gerar mão de 
obra qualifi cada.

Robério tem projetos para o Estado

O professor Robério Paulino man-
tém projetos em Natal e um deles é 
no bairro de Nossa Senhora da Apre-
sentação, na Zona Norte, com cinema, 
esporte, shows e outras alternativas 
culturais e recreativas. A partir daí, 
Paulino pretende fazer parcerias com 
universidades, prefeituras e governo 
do Estado.

A meta de Robério Paulino é aca-
bar com o analfabetismo no Estado 
em quatro anos e uma das maneiras 
será por meio de mutirões compos-
tos por parceria entre poderes e 
instituições. “Educação em tempo 
integral é a solução. O que precisa 
é ter as condições necessárias, como 
melhorar o salário dos professores, a 
infraestrutura das escolas, porque, 
do contrário, só vai haver sobrecarga 
de trabalho”, explicou Paulino.

Outro desafi o de Robério Pauli-
no é plantar 3 milhões de hectares 
de árvores para recuperar semiárido 
potiguar. Para Paulino, será uma 
forma de reverter a desertifi cação e 
contribuir para o esforço global.

Na saúde, Robério Paulino defen-
de a reabertura e o reaparelhamento 
de todos os hospitais regionais, com 
o objetivo de desafogar os hospitais 
gerais, com o Walfredo Gurgel e o 
Tarcísio Maia. Para a geração de em-
pregos, Paulino vai implementar – via 

projeto de lei – a montagem de centros 
industriais modulares identifi cando 
tudo aquilo que possa ser manufatu-
rado no Estado, como, por exemplo, 
peças para usinas de energia eólica, 
desenvolvimento de uma indústria 
de fruticultura da manga, para evi-
tar a continuidade da perda de 70% 
da safra, que apodrece no chão. “São 
cerca de 1,5 milhão de mangueiras. É 
uma riqueza que está na nossa cara 
e é desperdiçada. Além disso, trazer 
novas empresas para investir nesta 
área, junto com cooperativas e movi-
mentos sociais”, destacou Paulino. 

Projetos para Centros industriais 
modulares e reflorestamento no RN

“O reflorestamento do 
semiárido vai gerar 
empregos, contribuir para 
combater o efeito estufa e 
melhorar o meio ambiente. 
Mais na frente teremos 
uma floresta no Estado”
Robério Paulino 
Professor da UFRN

Professor da UFRN, ele 
é candidato a deputado 
estadual pelo Psol e 
traz propostas para a 
geração de empregos



Cinco candidatos ao Governo do 
Estado participam nesta terça-feira, 
2, do último debate na TV aberta 
entre os concorrentes ao Executivo. 
O enfrentamento é promovido pe-
la Inter TV Cabugi, afi liada da TV 
Globo no Rio Grande do Norte, com  
transmissão a partir das 22h.

A mediação do debate será feita 
pelo jornalista Ari Peixoto.  Estão 
confi rmadas as presenças de Bren-
no Queiroga (Solidariedade), Carlos 
Eduardo Alves (PDT), Fátima Be-
zerra (PT), Carlos Alberto Medeiros 

(PSOL) e Robinson Faria (PSD).
O debate é a última oportuni-

dade para que os eleitores tenham 
acesso às proposições e estratégias 
dos candidatos. No entanto, segun-

do o cientista político Homero Cos-
ta, a infl uência dos enfrentamentos 
televisivos na decisão do voto é cada 
vez menor. 

“Os debates na televisão e a pró-

pria propaganda eleitoral no rádio e 
televisão não têm sido tão decisivos 
como se esperava. E por uma razão: 
a decisão do voto é muito mais com-
plexa”, justifi ca o cientista.

Segundo Homero, as questões 
religiosas, relações interpessoais, 
indicações de amigos ou parentes 
e a simpatia por um determinado 
candidato são os pontos mais consi-
derados na hora da escolha do voto. 
“Os votos partidários, programáticos 
e ideológicos são poucos”, aponta.

Para o especialista, o programa 
pode servir para defi nir o voto de 
indecisos. “Para quem já decidiu o 
voto, certamente não terá nenhuma 
importância. Vai assistir, se o fi zer, 
torcendo pelo bom desempenho do 
seu candidato. Mas pode convencer 
indecisos que, até o momento, que é 
o número muito expressivo do eleito-
rado”, fi naliza. 
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InterTV promove último debate entre 
os candidatos ao Governo do Estado

ENFRENTAMENTO

José Aldenir / Agora RN

Programa reunirá cinco 
candidatos ao cargo de 
chefe do Executivo e 
terá apresentação do 
jornalista Ari Peixoto

Candidatos ao Governo em debate promovido pelo canal Bandeirantes

Fátima defende seguro de vida 
para servidores da segurança

CAMPANHA

José Aldenir / Agora RN

 A senadora Fátima Bezerra, 
candidata ao Governo do Estado 
pelo PT, defende a criação de seguro 
de vida para os servidores estaduais 
da área de segurança. A medida será 
uma das ações dela, caso eleita, para 
o fortalecimento do setor.  

Segundo a petista, a segurança 
pública terá um plano de metas e 
bonifi cação, que avaliará o desempe-
nho dos agentes públicos no combate 
à criminalidade. “Serão gratifi cados 
na medida que realizarem uma de-
terminada ação, como o aumento da 
apreensão de armas, por exemplo”, 
afi rmou ela, em entrevista para a 
rádio 98 FM.

Ainda de acordo com Fátima Be-
zerra, o primeiro projeto para a segu-
rança será a recomposição do quadro 
de servidores. Somente a Polícia 
Militar, segundo dados ofi ciais, tem 
défi cit de 5 mil pessoas. “Meu obje-
tivo é recompor o efetivo das forças 
de segurança. Além disso, prometo 
garantir as políticas públicas de 
incentivo ao servidor público. Tam-
bém vou garantir a regularidade dos 
equipamentos”, reforçou.

Outro setor que vai receber 
atenção da candidata, caso eleita, 

será o do turismo. Fátima Bezerra 
anunciou que dará prosseguimento 
às atuais políticas de promoção tu-
rística do Estado. 

“Daremos continuidade às ações 
de divulgação nas feiras, sejam elas 
nacionais ou internacionais. Tam-
bém vamos promover a interioriza-
ção do turismo. Pretendo investir 
em infraestrutura, para recuperar 
estradas e construir novos acessos”, 
fi nalizou. 

Fátima Bezerra, candidata pelo PT
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Campanha “Outubro Rosa” tem ações 
de prevenção contra câncer de mama

SAÚDE DA MULHER

José Aldenir / Agora RN

Atividades de 
conscientização e 
prevenção contra o 
câncer mamário serão 
realizadas em Natal

A Liga Norte-rio-grandense 
Contra o Câncer realizou na manhã 
desta segunda-feira, 1°, a abertura 
ofi cial da campanha Outubro Rosa. 
O evento aconteceu na sede do cen-
tro clínico da entidade, localizada 
no bairro Dix-Sept Rosado, na zona 
Oeste de Natal.

A iniciativa tem como objetivo 
levar informações à população sobre 
os cuidados na prevenção do câncer 
de mama. A abertura contou com 
palestras e manifestações artísticas. 
Segundo o coordenador geral da 

Liga, Maciel Matias, é muito impor-
tante o autoexame para o diagnós-
tico precoce. “A mulher tem de se 
apalpar, se autoexaminar, não pode 
fi car esperando que isso aconteça. O 

diagnóstico precoce é, na verdade, a 
única chance que a mulher tem ho-
je para fazer o seu tratamento com 
chance de cura”, explicou ele, que 
também é médico mastologista.

Maciel Matias alerta ainda que 
os cuidados devem iniciar antes 
dos 40 anos. “O fundamental é que 
a mulher a partir dos 20 anos ini-
cie a orientação com seu médico”, 
detalhou. De acordo com dados do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
o câncer de mama é o tipo mais co-
mum entre as mulheres no mundo e 
no Brasil. A doença é causada pela 
multiplicação de células anormais 
da mama, que formam um tumor.

O grupo Despertar para Dança 
se apresentou durante a cerimônia. 
A organização funciona na estrutu-
ra da  Liga. Elas se reúnem diaria-
mente para realização de ofi cinas, 
reuniões de acolhimento, artesanato 
e ioga. Durante o mês, o grupo vai 
promover palestras em empresas 
e órgãos públicos, para divulgar a 
necessidade do cuidado do corpo da 
mulher e de prevenção ao câncer. 

Grupo Despertar vai promover ações durante o “Outubro Rosa” em Natal

Corpo de Bombeiros reduz as 
escalas dos soldados no RN

ECONOMIA

José Aldenir / Agora RN

As escalas operacionais do Corpo 
de Bombeiros Militar do Rio Grande 
do Norte foram reduzidas por tempo 
indeterminado. A carga horária, que 
antes era de 24 horas de serviço por 
72 horas de descanso, passará a ser 
de 24 por 48 horas. Ou seja, antes da 
portaria, a cada plantão, os bombei-
ros folgavam três dias. Agora, serão 
apenas dois.

A decisão foi publicada no último 
sábado, 29, pelo Comandante Geral 
da corporação, o coronel Josenildo 
Acioli Bento. A alteração é algo co-
mum no período de eleições, mas, 
dessa vez, não há prazo para a nor-
malização das escalas, o que preocu-
pou os membros da corporação.

De acordo com a portaria, entre 
as justifi cativas para as mudanças 
estão o baixo efetivo e restrições no 
orçamento que comprometem o pa-
gamento das diárias operacionais. 
Entretanto, para a Associação dos 
Bombeiros do RN (ABM-RN), esse 
tipo de decisão não resolve os pro-
blemas enfrentados pela corporação. 
“Reduzir a escala é desumanizar 
ainda mais o nosso trabalho. Isso não 
melhora a qualidade do serviço, pois 
o período de descanso diminui e o es-

tresse aumenta”, afi rmou Dalchem 
Viana, presidente da ABM-RN.

Os membros da associação mar-
caram uma assembleia geral extra-
ordinária para o dia 30 de outubro 
para discutir a questão e a jornada 
de trabalho dos profi ssionais da 
área. “Aumentar a carga de trabalho 
chega a ser algo desumano”, comple-
tou Dalchem.

O Agora RN entrou em conta-
to com a Secretaria de Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed), 
mas foi informado que a pasta só 
se posicionaria através do CBM. A 
corporação declarou que não havia 
necessidade de resposta, visto que 
as justifi cativas estão na portaria. 

Portaria é válida desde o dia 29
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2O O18

Proposta 1
Para evitar que o motociclista corra
risco de acidente ao ultrapassar...

Proposta: ser permitido à motocicleta
trafegar na faixa semi-exclusiva dos

ônibus ao ultrapassar outros veículos.

Para evitar que os motociclistas quem 
apertados entre os carros no sinal...

Para evitar que os motociclistas quem Para evitar que os motociclistas quem 
Proposta 2

Proposta: implantar faixas de retenção em
todos os sinais e com profundidade de

4,5m, permitindo à moto manobrar e estar
à frente dos carros quando o sinal abrir.

VOTE  EM  QUEM VALE!

DEP. ESTADUAL

VOTE EM QUEM VALE!

DEP. ESTADUAL
EsamElali

Propostas já protocoladas na STTU.

Meu compromisso com os motoboys e

mototaxistas: Lutar para aprovar lei que

isenta impostos na compra da moto nova.
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O deputado da
RN registra queda de 22% no 
número de inscrições no Enem 

EDUCAÇÃO

EBC / Reprodução

Ministério da Educação aponta que 124 mil farão as provas de 2018; 
exame deixou de ser obrigatório para quem busca diploma do ensino médio

O Rio Grande do Norte tem 
124.047 inscritos para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2018. O número é 22% menor que 
no ano passado, segundo dados do 
Ministério da Educação (MEC). Em 
2017, 159 mil pessoas se inscreve-
ram para as provas.

A maior parte dos inscritos no 
território potiguar é do sexo femini-
no, com um total de 70.876 candi-
datas (57,1%). Os homens somam 
53.171 dos postulantes (42,9%).

Segundo José Everaldo Pereira, 
coordenador de Acesso ao Enem do 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN), uma das razões para 
a redução de inscritos é que o exame 
deixou de ser obrigatório para quem 
buscava o diploma do ensino médio. 
“Houve também a questão da isenção 
no pagamento da prova, já que o perío-
do para solicitação ocorreu no início do 
ano, o que fez com que algumas pes-
soas perdessem a matrícula”, relatou.

De acordo com o MEC, a faixa etá-
ria mais representativa, com 35,2%, 
é a dos participantes que têm de 21 
a 30 anos (43.724). De 31 a 59 anos 
(19.988) corresponde a 16,1%. De 18 
anos (16.640), totalizam 13,4%. 

Ainda segundo os números, a 
maioria dos inscritos, 84.943, já con-

cluiu o ensino médio. Outros 26.854 
estão cursando a última série desse 
ciclo em 2018.

Os chamados “treineiros”, par-
ticipantes que fazem o Enem para 
autoavaliação, geralmente alunos do 
primeiro e segundo de ensino médio, 
são 11.143 dos inscritos. E 1.107 não 
estão cursando e não concluíram o 
ensino médio.

Segundo o MEC, estes partici-
pantes “treineiros” terão acesso às 
notas 60 dias depois que o resultado 

for liberado para os demais candi-
datos. De acordo com José Everaldo 
Pereira, a medida também teve im-
pacto na redução dos inscritos.

“Boa parte dos que perdiam as 
provas pertence a este público. O 
Enem é um investimento tão alto, 
com diversos profi ssionais voltados 
para as provas, mas se registrou cer-
ca de 40% de faltosos no Rio Grande 
do Norte, sendo que boa parte das 
faltas é desta parcela de pessoas que 
iam apenas para treinar”, fi naliza. 

Quase 60% das inscriçõs para o Enem 2018 no RN foram feitas por mulheres

Detran disponibiliza sistema 
para parcelamento de multas

CARTÃO DE CRÉDITO

José Aldenir / Agora RN

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) começa a oferecer 
na próxima quinta-feira, 4, o serviço 
de parcelamento de multas de trân-
sito para condutores e proprietários 
de automóveis no Rio Grande do 
Norte. Inicialmente, o serviço estará 
disponível nas centrais de atendi-
mento de Natal e Mossoró.

O pagamento poderá ser feito 
por meio dos cartões nas bandeiras 
Visa, Master, Elo ou Hipercard. O 
parcelamento pode ser feito em até 
12 vezes. O pagamento proporciona 
de imediato a liberação do veículo, 
com a emissão do CRLV, caso não 
haja impedimento legal ou fi nancei-

ro. O sistema também proporciona a 
regularização imediata em casos de 
transferência, alteração de categoria 
e demais serviços. 

Novo serviço inicia nesta quinta-feira

SEGUNDOS
EM QUINZE

Nova Parnamirim tem 
parada no abastecimento
A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
informa que uma parada no 
abastecimento de água em Nova 
Parnamirim será realizada nesta 
terça-feira, 2, em virtude de serviços 
que serão executados até quinta-
feira. O sistema será religado assim 
que os serviços forem concluídos.

José Aldenir / Agora RN



O Governo do Rio Grande do 
Norte anunciou que vai pagar no 
próximo sábado, 6, os salários de se-
tembro dos servidores da segurança 
pública, além dos trabalhadores ati-
vos da saúde.

Na segurança pública, serão pa-
gos os salários de ativos e inativos da 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros, agentes penitenciá-
rios (Sejuc), servidores do Itep e os 
policiais lotados no Gabinete Civil e 
na Vice-Governadoria.

Durante a quarta-feira, 10, ain-

da de acordo com o Executivo, todos 
os demais servidores ativos e inati-
vos das secretarias estaduais rece-
berão seus vencimentos, totalizando 
100% da folha de setembro paga.

Na sexta-feira, 28, foram pagos 
os servidores da Educação e de ór-

gãos como o Detran, Ipern, Idema, 
Jucern, DEI e Arsep.

Ainda segundo o Governo, a 
gestão estadual ainda trabalha para 
concluir o pagamento do décimo-ter-
ceiro salário de 2017 até o fi nal de 
outubro. 
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Estado anuncia conclusão da 
folha de setembro até dia 10

PAGAMENTO

José Aldenir / Agora RN

No próximo sábado, 
6,  todos os servidores 
da segurança e da 
saúde receberão seus 
salários, disse a gestão

Centro Administrativo, na Governadoria do Rio Grande do Norte, passa por obras

SEGUNDOS
EM QUINZE

BNDES aprova R$ 619 
milhões para eólicas
A Diretoria do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) aprovou 
fi nanciamento de R$ 619,4 milhões 
para a implantação de treze parques 
eólicos, nos municípios de Pedra 
Grande e São Bento do Norte, 
no Rio Grande do Norte, além do 
sistema de transmissão. No total, 
serão instalados 149 aerogeradores. 
Os parques terão capacidade de 
geração instalada de 312,9 MW, 
energia sufi ciente para abastecer 
cerca de 570 mil residências. O 
projeto consiste na implantação das 
unidades: Complexo Eólico Cutia e 
o Complexo Eólico Bento Miguel.

José Aldenir / Agora RN



Ana Furtado esteve na manhã 
desta segunda-feira, 1° de outubro, 
no programa Mais Você, da TV Glo-
bo. Durante o bate-papo com Ana 
Maria Braga, a apresentadora abriu 
o jogo sobre sua luta contra o câncer 
de mama. 

“O câncer me ensinou muitas 
coisas. Uma delas é me permitir sen-
tir. Me permiti sentir tudo. Sempre 
fui uma supermulher. Eu podia en-
carar qualquer desafi o. Não existia 
outra palavra na minha vida que 
não fosse vitória”, afi rmou.

Emocionada, ela agradeceu o 
apoio de Ana, sua amiga de longa 

data. “Tenho uma paixão e admira-
ção por você enormes. Ana foi uma 

das primeiras pessoas a saber do 
meu diagnóstico. Você é uma mu-
lher muito especial. Sabia que você 
me daria a força que eu precisava, os 
conselhos que precisava e a paz que 
eu precisava. Por você ser tão guer-
reira”, disse ela.

Em lágrimas, a loira respondeu: 
“É um choro de felicidade por estar 
com você e receber você. Hoje começa 
o Outubro Rosa e eu não poderia ter 
honra maior do que ter alguém como 
ela aqui no Mais Você. Desde o diag-
nóstico, a Ana Furtado enfrenta com 
uma enorme valentia este momento 
que é muito difícil na vida de qual-
quer pessoa e, ao mesmo tempo, um 
momento de grande aprendizado”.

Ana Furtado contou que chegou 
a ter raiva por ter câncer. “Eu aceitei 
a doença. Eu aceitei, mas propondo 
um acordo com ela. ‘Você está aqui, 
mas você vai sair’”, explicou ela. 
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Ana Maria Braga recebe Ana Furtado 
para falar de câncer e vai às lágrimas

EMOÇÃO

TV Globo / Reprodução

“Hoje começa o 
Outubro Rosa, e eu não 
poderia ter honra maior 
do que ter alguém 
como ela aqui”, disse

Apresentadora do Mais Você elogiou “valentia” da colega, que enfrenta doença

Simone faz último
show da temporada 
sem a irmã, Simária

PAUSA NA CARREIRA

Fábio Rocha

Simária (dir.) trata uma tuberculose

Simone, da dupla com Simária, 
subiu pela última vez sozinha ao 
palco. A cantora avisou que o show 
acontecido no domingo, 30, seria o 
último da temporada.

A dupla decidiu dar uma pausa 
na agenda até que o tratamento de 
Simaria chegue ao fi m. A decisão foi 
tomada após a morena ter um novo 
episódio decorrente da tuberculose 
ganglionar que ela trata. 

Por meio de um comunicado 
ofi cial, a coleguinha deixou uma 
mensagem aos fãs. “Aqui é tampa e 
panela, uma completa a outra. Sinto 
um vazio de estar na estrada sem 
ela. Peço que entendam a minha 
decisão”, disse Simone. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Anitta dispara chuva de 
palavrões no “La Voz”

Esposa de Mr. Catra abre
o coração: “Saudades”

Anitta recebeu convite para compor 
o time do La Voz, versão mexicana 
do The Voice. Para mostrar toda 
animação que rola durante as 
gravações do programa, a produção 
tem liberado alguns vídeos dos 
bastidores. Em uma das gravações, 
a cantora foi fl agrada perdendo a 
linha. A funkeira se irritou com uma 
pegadinha dos colegas.

Uma das três esposas de Mr. 
Catra, Silvia Catra usou as redes 
sociais para fazer um desabafo no 
domingo. Usando o Instagram do 
funkeiro, a viúva compartilhou uma 
selfi e e abriu o coração. “Eu não 
consigo deixar de sentir saudades. 
Te amo, amor, sei que está em um 
bom lugar”, escreveu.

Anitta / Divulgação



ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com
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“O voo até a Lua 
não é tão longe, as 

maiores distâncias 
estão dentro de nós”

(Charles De Gaulle)

>> Fênix Negra. Os fãs 
do grupo de heróis X-Men 
adoraram a divulgação do 
primeiro trailer do novo 
fi lme “X-Men: Fênix Negra” 
no fi m de semana. Mas, por 
outro lado, se decepcionaram 
com a notícia de que a 
estreia foi adiada para 7 de 
junho de 2019. Fênix Negra 
é um personagem além 
do aspecto mutante dos 
componentes do grupo; é um 
ser de força poderosa, criado 
em 1976.

Seus heróis morreram 
de overdose, os meus 
sobrevivem a facadas. 

(Bárbara Gallo) 

Meu medo é o 
Amoedo se engasgar 

com o próprio ego.

(Neyla Maria Brito)

Uma guerra agora entre Chile 
e Bolívia será cômica para

nossa tragédia. 

(Rachel Cristina Dutra)

PICARDIA NAS REDES

A cantora Ângela Maria faz 
parte da gênese das minhas 
inclinações musicais. Não 

por ter sido um assíduo ouvinte das 
suas canções, o que não fui, mas 
porque os seus sucessos das déca-
das de 1950 e 1960 entraram em 
meus ouvidos nas vozes das duas 
mulheres que eu mais amava na 
primeira infância.

Naquela que é a fase conside-
rada de maior capacidade cognitiva 
na gente, minha mãe Nenzinha e 
uma sobrinha dela, chamada Maria 
José, cuidavam de mim e da casa 
cantarolando hits românticos que 
compuseram o tempo dourado do 
samba-canção. E as canções de Ân-
gela Maria ecoavam pelas tardes.

Tinha pouco mais de cinco anos 
quando decorei “A Lua é dos Namo-
rados”, clássico de Armando Caval-
canti eternizado por Ângela Maria 
e repetido diariamente pela prima 
em papel de mãe sobressalente. 
Outra música que saltava das on-
das do rádio e ia por meus ouvidos 
adentro era “Olhinhos do Menino”.

Já adolescente, testemunhei 
nos rádios valvulados e nas tvs 
em preto e branco a presença mar-
cante da cantora na preferência do 
povo e sua infl uência nas gerações 
pós-samba-canção que surgiam nos 
programas de calouros. Seu rosto 
caboclo com largo e alvo sorriso, 
era fi gurinha destacada nos álbuns 
ilustrados da época.

A dimensão do apogeu musical 
de Ângela Maria pode ser medida 
no repertório consagrado em déca-
das de aprovação popular. Sua car-
reira é capítulo de leitura obrigató-
rio no interminável livro da MPB. 
Ela foi essencial na força comercial 
do gênero romântico, entre boleros, 
baladas e sambas-canções.

No livro “A Noite do Meu Bem”, 
do escritor e jornalista Ruy Castro, 
onde numa bela narrativa ele traça 
um catálogo literário da música 
que dominou o Brasil e serviu de 
fonte para a Bossa Nova, Ângela 
tem lugar especial ao lado de ou-
tros ícones como Dolores Duran, 
Maysa, Dalva de Oliveira e Elizeth 
Cardoso.

Nas vesperais de sábado do 
saudoso cinema São José, vi Ânge-
la Maria, Carmen Miranda, além 
de algumas beldades da Jovem 
Guarda. Lembro a cena de um 
fi lme de Mazzaropi, “Fuzileiro do 
Amor”, onde ela canta cercada por 
marinheiros. O vestido branco, 
disse Ruy Castro, causava suspiros 
nos fãs.

Baixinha como Carmem Mi-
randa (tinha só 1,50m), a cantora 
carioca foi gigantesca na cena mu-
sical de um tempo em que o rádio e 
a TV (e os discos de goma-laca e vi-
nil) eram os melhores atalhos para 
o grosso da população se inserir no 
glamour das boates e dos teatros. 
Sua morte gera outras saudades.

>> As novidades. Na nova 
pesquisa FSB/BTG, três 
detalhes novos na corrida 
eleitoral presidencial: Geraldo 
Alckmin ultrapassou Ciro 
Gomes (11% x 9%), João 
Amoedo empatou tecnicamente 
com Marina Silva com 
vantagem pro candidato do 
Partido Novo (5% x 4%) e a 
rejeição de Haddad foi pra 50%.

>> EleNão x EleSim. Fim de 
semana com manifestações em 
favor de Fernando Haddad e 
de Jair Bolsonaro, a diferença 
de público comprovou o empate 
técnico revelado na última 
pesquisa da FIERN. No sábado, 
o protesto #EleNão reuniu 14 
mil no Midway; no domingo 
foram 20 mil no apoio do 
#EleSim.

>> Reta fi nal. A 5 dias da 
eleição, a diferença entre 
Bolsonaro e Haddad é de 7 
pontos, segundo pesquisa FSB/
BTG publicada ontem. Na 
aferição estimulada, Bolsonaro 
tem 31% e Haddad 24%, 
enquanto que na espontânea o 
candidato do PSL tem 28% e o 
do PT 18%. Nos votos válidos o 
resultado é 35% a 27%.

>> Apoio cristão. Apenas 
24 horas após a declaração 
do bispo Edir Macedo ao 
candidato Bolsonaro, diversos 
templos da Igreja Universal já 
tiveram seus pastores e líderes 
orientando os fi éis a votar no 
capitão. Na eleição de 2014, 
Edir Macedo, que também 
comanda a TV Record, apoiou 
Dilma Rousseff.

>> Salvem as crianças. Um 
vídeo está provocando revolta 
nas redes sociais. Crianças 
em vários estados levadas 
em ônibus para tomarem 
lições de militância no MST e 
aprenderem a invadir fazendas, 
empreendimentos privados e 
prédios públicos. Tudo em nome 
de uma revolução comunista.

>> Futebol na TV. Hoje tem 
overdose de jogos pela Champions 
League. Anotem os confrontos e 
procurem os canais e aplicativos: 
Bayern x Ajax, CSKA x Real 
Madrid, Juventus x Young Boys, 
Manchester United x Valência, 
Athens x Benfi ca, Hoffenheim 
x Manchester City, Lyon x 
Shakhtar, Plzen x Roma.

Saudade das horas de Ângela
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br
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...da RadioagênciaNacional: “Inaugurado centro integrado 
para monitorar segurança nas eleições deste ano”;

...do Blog do Noblat: “’Mulheres de direita são mais bonita 
que as da esquerda e tem mais higiene’, diz Eduardo Bolsonaro. 
Quer prova mais evidente de amadorismo? Bolsonaro precisa 
também do voto das mulheres para vencer, e, no entanto, seu 
fi lho agride parte das mulheres que rejeitam seu pai”;

... portal UOL Notícias: “Trump diz que Brasil trata 
empresas americanas injustamente”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Denunciada no Sul... Um jornal 
de Curitiba, o jornal “Gazeta do 
Povo”, utilizou a foto de um panfl eto 
de propaganda política da vereadora 
de Natal e candidata a deputada 
federal pelo PT Natália Bonavides 
numa matéria que denuncia 
propaganda irregular com “Lula 
candidato” em pelo menos 14 estados 
brasileiros: Santa Catarina, Paraná, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, 
Pernambuco, Piauí, Paraíba, Alagoas 
e Rio Grande do Norte. 
Segundo a reportagem, há casos 
no Rio Grande do Norte “em que 
santinhos exibem a foto e o número 
de Lula junto com os de outros 
candidatos petistas”. Na imagem 
publicada pelo jornal, o panfl eto 
potiguar apresenta foto e o número 
de Natália Bonavides em destaque, 
mais as imagens e números de 
Zenaide Maia (candidata ao Senado) 
e Fátima Bezerra (candidata ao 
Governo) e no fi nal a imagem de 
Haddad colada com a de Lula e 
o número do candidato petista a 
presidente.

>> O que pode e o que não 
pode. “É permitido usar o nome 
e a imagem do ex-presidente 
como apoiador em qualquer caso. 
O TSE autorizou também o uso 
da frase ‘Haddad é Lula’, numa 
referência de um a outro que pode 
ajudar na transferência de votos do 
ex-presidente para o ex-prefeito de 
São Paulo. Mas nenhuma menção a 
uma eventual candidatura de Lula é 
permitida”, acrescenta a matéria. 
O TSE ainda não julgou nenhum 
desses casos de propaganda irregular 
em que Lula aparece como candidato.

>> Em tempos de campanha... 
Às vésperas da eleição, o 
governador Robinson Faria tratou 
de priorizar o pagamento da folha 
de funcionários por cima de pau e 
pedra. As notícias de pagamento dos 
servidores tornaram-se constantes. 
Ontem, foi a vez de anunciar o 
pagamento dos salários de setembro, 
iniciado na última sexta-feira, 
quando receberam, dentro do 
mês trabalhado, os servidores 
da Educação, DETRAN, IPERN, 
IDEMA, JUCERN, DEI e ARSEP.
“’No próximo dia 06 recebem os 
servidores da área de segurança e 
todos os servidores ativos da Saúde. 
No dia 10, recebem ao longo do dia 
todos os demais servidores ativos 
e inativos das demais secretarias, 
totalizando 100% da folha de 
setembro paga. O décimo-terceiro já 
foi pago para 85% dos servidores e o 
Governo trabalha para concluir até 
o fi nal de outubro”, informou release 
do Governo.

>> Misoginia declarada. O fi lho 
‘bem educado’ do presidenciável 
Jair Bolsonaro, o deputado federal 
e candidato à reeleição Eduardo 
Bolsonaro, declarou, durante evento 
neste domingo na Avenida Paulista, 
em São Paulo, que “as mulheres de 
direita são mais bonitas que as da 
esquerda”, que “elas não mostram os 
peitos nas ruas e nem defecam nas 
ruas” e que “as mulheres de direita 
têm mais higiene”. Confi rmando que 
o caráter misógeno está impregnado 
em toda a ‘família de bem’ de 
Bolsonaro.
Aliás, dar uma declaração dessas 
sabendo da enorme rejeição que seu 
pai sofre entre o eleitorado feminino 
é de uma estupidez enorme, e às 
vésperas da eleição.

Na luta: A bela vereadora Júlia 
Arruda fortalecendo a tag 
#elenão em suas redes sociais e 
combatendo a apologia à violência 
contra a comunidade LGBT, 
mulheres e negros

O Lar da Vovozinha, em Natal, recebeu a visita, na última sexta-feira 
(28), da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN) Maria Zeneide Bezerra. Com sua equipe, a magistrada conheceu 
de perto as instalações do Lar e  participou também da exposição “E 
vi fl ores em você”, que é composta por quadros pintados pelas idosas 
e que está aberta a visitação na sede da Instituição até o dia 06 de 
outubro como parte da programação da semana do idoso. A visita foi 
acompanhada por João Francisco de Souza, presidente da Associação 
Espírita Enviados de Jesus (AEEJ) e pela coordenadora executiva do Lar 
da Vovozinha, Aldenira Barbosa

Casal de jornalistas 
Janaína e Alexandre 
Mulatinho com o Chef 
Theo Gomez em noite de 
lançamento da Tar&Tar na 
Adega Perlage

Imagem publicada em matéria do 
jornal curitibano Gazeta do Povo 
mostrando panfl eto de propaganda 
eleitoral da vereadora Natália 
Bonavides com a foto de Lula junto a 
Haddad

>> Opinião. “Tem que tirar 
o poder de investigação 
do Ministério Público. O 
Ministério Público serve 
para acusar. Virou uma 
polícia política, não há 
controle nenhum. E mais: 
uma das maiores corporações 
que existem no Brasil. É 
um escândalo a folha de 
pagamento de um procurador 
da República no Brasil”. Do 
petista José Dirceu, durante 
entrevista neste sábado, 29, ao 
Portal AZ do Piauí.
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Maisa e Silvio Santos vivem em 
um relacionamento de tapas e beijos.  
Os dois sempre arranjam polêmicas, 
mas, no fi m, acabam se ajeitando.

Porém, o magnata não se impor-
ta em chamar a atenção da adoles-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Se não souber ceder em algumas coisas, 
especialmente nos seus relacionamentos mais 
próximos, podem surgir problemas. No romance, 
vale a pena controlar o ciúme.

Dia indicado para se concentrar mais no 
trabalho, especialmente se achar que tem 
chance de conquistar promoção. Cuide mais da 
saúde. No romance, deixe as cobranças de lado.

No serviço, guarde algumas informações 
importantes e fi que bem longe de fofocas se 
quiser evitar dor de cabeça. Curta os momentos 
animados ao lado do seu par e dos amigos.

Boas energias para os estudos e para quem 
tem planos para uma viagem. Mal-entendido ou 
fofoca pode ser um problema hoje. No romance, 
sair da rotina pode ser uma boa pedida.

Bom dia para se concentrar no trabalho. Com 
grana, talvez seja necessário cortar algumas 
despesas, especialmente na hora de se divertir. 
O namoro ou lance recente pode se desgastar.

Redobre a atenção com seu dinheiro, risco de 
gastar mais do que deve. Mudança em casa 
está favorecida. Será mais fácil se desapegar do 
que não usa. Há chance de reatar com ex.

Preocupações com a família podem atrapalhar 
seu foco. Há sinal de desentendimento com 
alguém de casa. Você e o par podem se divertir 
juntos, mas controle o excesso de apego.

Você estará mais sensível às necessidades dos 
outros. No trabalho, talvez tenha que agir com 
mais diplomacia ao lidar com chefe ou com uma 
pessoa mais velha. A dois, aposte no diálogo.

O desejo de se isolar e rever algumas coisas 
pode crescer. Tenha cautela com gente 
fofoqueira. Você e o par têm tudo para fortalecer 
o romance, desde que invistam na confi ança.

Bom momento para mergulhar no trabalho e 
batalhar para conseguir reconhecimento. Há 
chance de ganhar uma grana extra. Na paquera, 
pode rolar atração e interesse por colega.

Pode surgir atrito com alguém próximo. Mas 
contará com muita simpatia para sair de 
qualquer aperto. Apesar da vida a dois contar 
com boas energias, há risco de briga.

Vai ser preciso redobrar os cuidados com as 
fi nanças. Na companhia dos amigos, pode 
encontrar apoio. Convite para reunião ou festa 
anima a conquista e também o romance.

Galdino consegue imobilizar Laureta, mas Rosa salva a cafetina. Laureta assassina Galdino na frente de Rosa. 
Beto conversa com Emily e acredita que a menina pode mesmo ser sua fi lha com Luzia. Ícaro fl agra Laureta e 
Rosa junto ao corpo de Galdino. Luzia se emociona quando Beto conta sobre seu encontro com Emily.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris fala com Ana sobre Júlia Castelo, e conta que Margot acredita que as duas estão ligadas. Alain, Bola e Daniela 
se preparam para a produção do fi lme sobre a história de Júlia. Josi afi rma a Bola e Daniela que Mariane deve ser 
a protagonista do fi lme, no lugar de Cris. Alain surpreende Cris e a pede em casamento.

ESPELHO DA VIDA

Marocas tem um mau pressentimento. Mazé conta a Miss Celine que não aceitaram Omar na escola. Um 
paramédico socorre Samuca e conclui que seu estado é grave. Emílio conta a Amadeu que Samuca está 
desaparecido. Carmen descobre que Samuca sofreu um acidente. Miss Celine acusa Mrs. 

O TEMPO NÃO PARA

Maisa comenta sobre Raul Gil
e leva bronca de Silvio Santos

PUXÃO DE ORELHA
Instagram / Reprodução

Atriz participou do Jogo das 3 Pistas

Dono do SBT disse que, em 
seu programa, é proibido 
falar sobre quadro de 
qualquer outro programa

cente no meio de seu programa no 
SBT. No domingo, 30, a atriz esteve 
presente no programa e participou 
do Jogo das 3 Pistas. As dicas eram 
“mágico usa” e “esconde coelho”, e ela 
adivinhou “cartola” corretamente. 

Logo depois, imitou Raul Gil e 
brincou com o chefe. “Para quem 
você tira o chapéu?”, perguntou, em 
alusão ao famoso quadro. O dono do 
SBT encarou a garota. “É proibido 
neste programa falar [sobre] qual-
quer quadro de qualquer [outro] pro-
grama”, disse. 

PASSATEMPO
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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Objeto: Execução de serviços de instalação e supressão de ramais prediais na cidade de Mossoró/RN.
Aviso

Natal/RN, 01 de outubro de 2018

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
análise dos documentos de habilitação, decidiu por HABILITAR as empresas: CONSTRUTORA 
GALVÃO MARINHO LTDA, GMF GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA e PRM 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, e por INABILITAR as empresas: A3 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CANTEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI.  Prazo recursal na 
forma da Lei. Em não havendo recurso, a abertura dos envelopes “B” - propostas de preços das 
empresas habilitadas, acontecerá no dia 16 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na sala de licitações 
da CAERN.

PL Nº 0089/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL
 

 

A Comissão

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

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO 

OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ 
FERNANDES MACHADO, EM NATAL/RN. PROCESSO Nº 42375/2016-1- SEEC. A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SIN, constituída pela Portaria nº 048/2018-SIN/GS, de 02 de março 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte/DOE, do dia 03 março de 
2018, comunica a quem interessar possa, que a empresa CAMPOS MORAIS & LIMA LTDA, 
interpôs RECURSO ADMINISTRATIVO, quanto a classificação em primeiro lugar da empresa 
MGM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte - DOE nº 14.259, no dia 21 de setembro de 2018. Considerando o 
prazo para contrarrazões, o processo se encontra com vista aos interessados, das 8:30 às 12:30 
horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação/SIN, localizada na sede da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura/SIN, no Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN.

PRESIDENTE DA CPL/SIN

Natal/RN, 01 de outubro de 2018.
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CBF “rebaixa” árbitros que 
erraram no fi nal de semana

BRASILEIRÃO

Paulo Whitaker / Reuters

Juízes voltarão a apitar jogos da Segundona para 
serem reavaliados pela Comissão de Arbitragem

O presidente da Comissão de Ar-
bitragem da CBF, Coronel Marinho, 
anunciou que os trios de arbitragem 
encabeçados por Dewson Fernando 
Freitas da Silva (PA), Sávio Pereira 
Sampaio (DF) e Caio Max Augusto 
Vieira (RN), que marcaram pênaltis 
erroneamente na rodada 27 do Cam-
peonato Brasileiro, fi carão na Série 
B por alguns jogos para “reavalia-
ção”. As partidas envolvidas foram 
Palmeiras x Cruzeiro, Inter x Vitória 
e Santos x Atlético-PR

“Eu não gosto da palavra pu-
nição. Eu risco do meu dicionário. 
Existe um trabalho de melhoria do 
árbitro. Existem outras competições 
para que eles possam estar atuando 
novamente, para que possamos es-

tar reavaliando se é caso de voltar ou 
não para a Série A, que é a competi-
ção mais importante aqui e de uma 
exposição muito grande”, afi rmou 
Marinho ao programa Seleção Spor-
TV nesta segunda-feira, 1°. 

Árbitro Dewson Freitas em atuação



Mais uma vez, a defesa do joga-
dor Paolo Guerrero tentou reverter 
sua punição na Justiça da Suíça e, 
mais uma vez, o apelo foi negado. 
Nesta segunda-feira, 1°, o Tribunal 
Federal do país europeu emitiu uma 
decisão em que nega o pedido para 
que a suspensão do atacante perua-
no seja interrompida. 

O atleta havia solicitado um 
efeito suspensivo para evitar sua 
punição, o que lhe permitiria jogar 
pelo Internacional. Mas, com a recu-
sa por parte do tribunal, foi mantido 

seu afastamento dos campos até 
abril de 2019. Em agosto, o mesmo 
tribunal havia derrubado um efeito 
suspensivo que o Tribunal Federal 
do país europeu havia concedido à 

sua pena original e que acabou per-
mitindo que o peruano pudesse dis-
putar a Copa do Mundo na Rússia.

Guerrero tem vivido uma in-
tensa batalha jurídica. O peruano 

respondia à investigação por ter 
testado positivo para uso de benzoi-
lecgonina, um metabólito da cocaí-
na, em exame realizado depois do 
empate em 0 a 0 entre Argentina 
e Peru, em Buenos Aires, pela pe-
núltima rodada das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa de 
2018, no dia 5 de outubro. Por isso, 
ele foi suspenso preventivamente 
pela Fifa. A principal suspeita era 
justamente sobre o uso de cocaína, o 
que é negado pelo jogador.

A punição original por doping 
era de um ano, o que o deixava de 
fora do Mundial de 2018. Guerrero-
conseguiu “efeito suspensivo a título 
provisório ao recurso”, o que permi-
tiu a participação dele no Mundial 
da Rússia. Com o fi m da Copa e a 
volta da análise do caso, a Justiça 
derrubou esse efeito suspensivo e 
sua punição voltou a ser aplicada. 
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Justiça suíça nega recurso do peruano 
Guerrero, que segue sem poder jogar

IMPASSE

 Ricardo Duarte / Internacional

Jogador não conseguiu 
reverter punição 
na Justiça e segue 
afastado do futebol
até abril de 2019

Peruano foi punido por ter testado positivo para uso de metabólito da cocaína


