
Parlamentar ao lado do presidente Michel Temer (MDB), a quem ela acusa de corrupção e malversação de dinheiro público
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Zenaide tem pelo menos 
5 fantasmas no gabinete
Candidata ao Senado pelo PHS nas eleições deste ano, deputada federal tem 
20 secretários parlamentares na Câmara, dos quais 5 não dão expediente.
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Estado renova 
situação de 
emergência por 
causa da seca

Envolvido em 
sequestro de 
Benes é posto 
em liberdade

Polícias apertam 
cerco contra a 
bandidagem a 
partir desta sexta

Exportação de 
melão despenca 
85% de um mês 
para o outro no RN

Agricultor sofre com falta de água

Objetivo é facilitar o trâmite dos 
processos que envolvem obras 
e serviços para minimizar os 
prejuízos da estiagem.

Justiça acatou entendimento do 
Ministério Público, que indicou 
que jovem havia participado só 
do roubo, não das mortes.

Secretaria Estadual de Segurança 
Pública e Defesa Social lançou 
operação após fuga de mais de 100 
presos no estado vizinho da Paraíba.

Houve fracasso da negociação dos 
produtores com o Governo para incluir 
insumos usados na produção de melão 
para crédito de ICMS pela Lei Kandir.

José Aldenir / Agora RN
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Mais uma de Zenaide

A denúncia trazida na edição desta sexta-feira, 14, do Agora RN 
mostra o envolvimento da deputada Zenaide Maia, candidata 
ao Senado pelo PHS, em mais um escândalo de gastança de 

dinheiro público. Desta vez, a revelação é de que a parlamentar – 
que tem se gabado por sua atuação no combate à corrupção – teria 
empregado pelo menos cinco servidores fantasmas em seu gabinete 
na Câmara. Entre eles, estão parentes seus e de aliados políticos e 
empresários. Juntos, eles embolsam R$ 15 mil dos cofres públicos. 
Candidata que circula pela segunda ou terceira posição nas pesquisas 
de intenção de voto para o Senado, Zenaide tem mostrado em seu 
programa eleitoral que não tolera corrupção ou desperdício de 
dinheiro público. Se orgulha, por exemplo, do voto dado pela abertura 
de investigação contra o presidente Michel Temer, por entender que 
havia indícios mais que sufi cientes de que o mandatário da República 
havia se locupletado com dinheiro público. E agora vem mais essa.

>> Trem da alegria. Na semana 
passada, o Agora RN já havia 
mostrado que três irmãos de Zenaide 
estiveram envolvidos na chamada 
“farra dos parentes” do Senado, em 
2005. Eles foram contratados – sem 
seleção ou concurso – para trabalhar 
no Censo Legislativo, realizado pelo 
programa Interlegis, do Senado 
Federal, em 2005. E quem teria 
viabilizado a contratação foi outro 
irmão, Agaciel Maia.

>> Via Ápia. Zenaide também é 
irmã de João Maia, ex-deputado 
federal que está envolvido em 
escândalos de corrupção. Ele e 
o sobrinho Gledson Maia estão 
implicados na operação Via Ápia. 
Defl agrada em 2010, a ação investiga 
desvio de recursos de obras federais 
executadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) no RN. O desvio 
teria sido de quase R$ 14 milhões.

>> Sentença. Em agosto deste ano, 
a Justiça Federal condenou Gledson 
a 4 anos e 6 meses de reclusão, 
inicialmente em regime aberto. A 
pena dele seria três vezes maior caso 
ele não tivesse fechado acordo de 
colaboração premiada com o MPF.

>> Entregou. Na delação, o 
sobrinho de Zenaide esclareceu fatos 
investigados e apontou João Maia 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Vamos tirar todos os 
jabutis do Governo”

Carlos Alberto Medeiros, candidato 
do PSOL a governador, sobre 

“apadrinhados políticos” que ocupam 
cargos no Estado

>> Segue preso. O 
ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, 
decidiu revogar uma prisão 
preventiva que pesava sobre 
o ex-governador Fernando 
Freire. Apesar disso, 
Freire seguirá custodiado 
porque cumpre pena em 
outros três processos, todos 
relativos à operação Máfi a 
dos Gafanhotos, que apura 
suposta concessão irregular 
de benefícios enquanto 
Freire era governador. A 
decisão de Gilmar Mendes é 
relativa apenas à operação 
Ouro Negro, que investiga 
sonegação de impostos de 
combustíveis.

(irmão de Zenaide) como benefi ciário 
de parte das propinas do DNIT.

>> Atos Secretos. Outro irmão 
de Zenaide, Agaciel Maia teve 
participação no chamado “Escândalo 
dos Atos Secretos”, que consistiu na 
não publicação de uma série de atos 
administrativos do Senado Federal, 
de onde Agaciel era diretor geral.

>> Veto. A Justiça proibiu o Estado 
de contratar empréstimos que deem 
como garantia o recebimento futuro 
de royalties com a exploração de 
petróleo e gás no território potiguar. 
A decisão frustrou os planos do 
governador Robinson Faria, que 
pretendia obter R$ 162 milhões 
de receita extra no fi nalzinho do 
mandato.

>> Silêncio. A Corregedoria do 
Ministério Público Estadual ainda 
não manifestou se pretende abrir 
investigações sobre promotores 
que levantaram procedimentos 
recentemente contra políticos 
em campanha. A nível nacional, 
membros do órgão que lançaram 
ações ou inquéritos contra 
presidenciáveis e ex-governadores 
serão investigados. Por aqui, o 
candidato a governador Carlos 
Eduardo Alves (PDT) e alguns 
candidatos a deputado foram alvos 
de ações recentemente.

Marcelo Barroso

José Aldenir / Agora RN

ESTIAGEM

Estado renova situação 
de emergência devido 
à seca por 180 dias

O Governo do Rio Grande 
do Norte renovou, por mais 180 
dias, o decreto de situação de 
emergência por causa da seca em 
152 municípios do Estado.

O decreto leva em 
consideração análises técnicas que 
monitoram a questão da segurança 
hídrica no Estado. O objetivo é 
facilitar o trâmite dos processos que 
envolvem obras e serviços para 
minimizar os prejuízos causados 
pela estiagem. No Rio Grande do 
Norte, faz 7 anos que as chuvas 
estão abaixo da média histórica.

De acordo com os dados da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Pesca (Sape), a escassez hídrica 
vem causando perdas de receitas 
de mais de R$ 4,3 bilhões por ano 
aos cofres públicos.

Dos 47 reservatórios monitorados 
neste início de 2018, 3 estão totalmente 
secos; e 8, em volume morto.

José Aldenir / Agora RN

Homem do campo sofre sem água

SEGUNDOS
EM QUINZE

Sequestrador de Benes 
Júnior é posto em liberdade
O adolescente apreendido após 
o assalto que resultou na morte 
do jovem Benes Júnior, de 16 
anos, em agosto, foi posto em 
liberdade assistida. A Justiça acatou 
entendimento do Ministério Público, 
que indicou que o adolescente havia 
participado apenas do roubo, mas 
não da morte de Benes ou da de 
Mateus Régis, o outro assaltante.

Facebook / Reprodução
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PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 23/9/2018.

A PROMOÇÃO 
MAIS ESPERADA 
DO ANO

VISITE NOSSAS LOJAS E GANHE 
UMA AMOSTRA DE PERFUMARIA

Promoção não cumulativa e válida de 03/09/2018 a 23/09/2018 ou enquanto durarem os estoques. Consulte as regiões e itens participantes nos canais de venda.  
Amostra contém 1ml de perfumaria. Consulte as condições de parcelamento na loja. Imagens meramente ilustrativas.
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CABIDE

José Aldenir / Agora RN

Juntos, eles recebem mais de R$ 15 mil dos cofres públicos por mês para, em tese, prestar serviços 
de secretaria, assistência e assessoramento direto e exclusivo no gabinete da candidata ao Senado

Candidata ao Senado pelo PHS, 
a deputada federal Zenaide Maia 
emprega em seu gabinete na Câma-
ra pelo menos cinco pessoas que não 
exercem efetivamente as suas fun-
ções, seja em Brasília ou no escritório 
da parlamentar em Natal.

Somando salários e auxílios, jun-
tos eles embolsam mais de R$ 15 mil 
dos cofres públicos por mês, segundo 
o portal da transparência da Câma-
ra. Entre os servidores fantasmas – 
que estão empregados como “secretá-
rios parlamentares” – estão parentes 
da deputada e de aliados políticos no 
Rio Grande do Norte.

De acordo com a Câmara Fede-
ral, cada gabinete pode contratar en-
tre 5 e 25 secretários parlamentares, 
que prestam serviços de secretaria, 
assistência e assessoramento direto 
e exclusivo nos gabinetes dos depu-
tados, em Brasília ou nos estados. 
Zenaide tem 20 desses assessores.

Entre o grupo de servidores que 
são parentes de aliados da deputada, 
está Amanda Vanessa Ribeiro Araú-
jo, que recebe quase R$ 3 mil entre 
salários e auxílios. Ela é esposa do 
vereador Moabe Soares, do municí-
pio de Serra do Mel. Outra suposta 
fantasma é Leda Maria Bezerra de 
Mendonça Freire. Professora apo-
sentada, ela é irmã do prefeito Luiz 
Jairo, de Upanema. Os dois municí-
pios fi cam no Oeste Potiguar.

Além deles dois, é empregada 
no gabinete de Zenaide Maia na Câ-
mara Iracyara da Silva Nascimento 
Prudêncio. Tesoureira do Diretório 
Estadual do PHS, ela é mulher do 
presidente estadual do partido, Le-
andro Prudêncio. Iracyara foi nome-
ada em maio deste ano, pouco tempo 
depois de Zenaide se fi liar ao PHS e 
ser declarada candidata a senadora.

A empresária Raíssa Gabrielly 
Xavier Cabral Nascimento é outra 
que está contratada pelo gabinete de 
Zenaide. Ela tem vínculo desde 2015, 
segundo o portal da transparência. 
Enfermeira e moradora de Parnami-
rim, na Grande Natal, ela é dona de 
uma empresa que oferece serviços de 
saúde a domicílio.

Por fi m, o quinto servidor fantas-
ma é Danilo Aníbal Heráclio Maia. 
Ele seria sobrinho da deputada fede-
ral, mas o Agora RN não confi rmou 
essa informação. Em perfi l publicado 

no Facebook, ele se diz funcionário de 
uma empresa de combustíveis.

A reportagem conseguiu contato 
apenas com Raíssa Gabrielly. Ela 
confi rmou o vínculo com o gabinete 
de Zenaide e afi rmou que dá expe-
diente três vezes por semana no 
escritório da parlamentar em Natal. 
Instada, porém, a detalhar suas atri-
buições, ela encerrou a ligação. Em 
novo contato, o Agora RN questionou 
se não haveria irregularidade em ela 
ocupar um cargo público e ser sócia 
de uma empresa, mas ela se recusou 
a repassar maiores informações.

Zenaide foi procurada pela repor-
tagem, mas não se manifestou.

Accuptat ionsendi aut faceaquo testem ius, tem eaquis ququi tecationem

Gabinete de Zenaide Maia tem pelo 
menos cinco servidores “fantasmas”

Parlamentar tem 20 secretários parlamentares, dos quais 5 não dão expediente

DANILO ANIBAL HERÁCLIO MAIA
Salário bruto por mês:
R$ 1.126,10 + R$ 982,29 (auxílio)

QUEM SÃO OS FANTASMAS

AMANDA VANESSA RIBEIRO 
ARAUJO
Salário bruto por mês:
R$ 1.996,79 + R$ 982,29 (auxílio)

IRACYARA DA SILVA NASCIMENTO 
PRUDENCIO
Salário bruto por mês:
R$ 3.883,29 + R$ 982,29 (auxílio)

LEDA MARIA BEZERRA DE 
MENDONÇA FREIRE
Salário bruto por mês:
R$ 1.271,21 + R$ 982,29 (auxílio)

RAISSA GABRIELLY XAVIER CABRAL 
NASCIMENTO
Salário bruto por mês:
R$ 1.561,45 + R$ 1.597,42 (auxílio)

R$ 
15.365,42
é o valor embolsado por mês pelos 
servidores que, embora não deem 

expediente, ocupam cargos no 
gabinete da deputada Zenaide Maia, 

candidata ao Senado pelo PHS

NÚMEROS
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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 14/09 ate 16/09/2018 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
14/09 a 16/09 

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

R$ 14,90 
 m2

PISO SOBRAL HD 51X51
Classe A, uso interno, borda  
arredondada. Elizabeth.
Caixa com 2,34m2Caixa com 2,34m2Caixa com 2,34m .
CÓDIGO: 89856242

R$ 21,90 
 m2  

PORCELANATO ONNI 61X61
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Buschinelli.
Caixa com 2,23 m2Caixa com 2,23 m2Caixa com 2,23 m .
CÓDIGO: 89481000

R$ 35,90 
 m2  

PISO LAMINADO
Encaixe click, no padrão Elmo Ravena. Artens.
Consulte condições de garantia e instalação na loja. 
Produzido com madeira de reflorestamento.
www.fsc.org FSC ® N002572® N002572®

Caixa com 2,36m2Caixa com 2,36m2Caixa com 2,36m .
CÓDIGO: 89238114

acompanha 
vidro

Exclusividade  Exclusividade  

R$ 259,90 
 cada

LUSTRE CANDELABRO 
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 
bivolt. LLUM Bronzearte.
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 
bivolt. LLUM Bronzearte.
Mod. Treviso, para 3 lâmpadas, 

CÓDIGO: 89295556

Exclusividade  

Exclusividade  

Fo
to

 Il
us

tra
tiv

a

R$ 199,90 
 cada

POLTRONAPOLTRONA
Mod. Oscar, em Mod. Oscar, em 
madeira, 87cmx52,5cm, madeira, 87cmx52,5cm, 
na cor jatobá.na cor jatobá.
madeira, 87cmx52,5cm, 
na cor jatobá.
madeira, 87cmx52,5cm, madeira, 87cmx52,5cm, 
na cor jatobá.
madeira, 87cmx52,5cm, 

CÓDIGO: 89577565CÓDIGO: 89577565

R$ 199,90 
 cada

POLTRONAPOLTRONA
Mod. Caribbean, em Mod. Caribbean, em 
madeira, 70cmx43cm, madeira, 70cmx43cm, 
na cor verde. na cor verde. 
CÓDIGO: 89413485CÓDIGO: 89413485

R$ 199,90 
 cada

COBERTURA DE POLICARBONATO
100cmx60cmx30cm, na cor preta.  Artens.
CÓDIGO: 89817525

R$ 89,90 
 cada

JANELA DE CORRER
Linha Minha Casa, 80cmx80cm, sem 
grade, vidro canelado, em alumínio, 
Linha Minha Casa, 80cmx80cm, sem 
grade, vidro canelado, em alumínio, 
Linha Minha Casa, 80cmx80cm, sem 

com 2 folhas. Quality.
CÓDIGO: 89835494

R$ 99,90 
 cada

GRADE PARA CAMA BOX
50cmx95cm, em aço e tecido, na cor cinza. Standers.
CÓDIGO: 89801103

R$ 114,90 
 cada  

GRADE DE PORTA
Mod. Soft, 70cmx84cm. Standers.
Acompanha extensor de 10cm.
CÓDIGO: 89326916
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Zé Dirceu articula aliança 
PT-MDB já no 2º turno

PT e MDB negociam secretamente uma aliança com vistas 
ao segundo turno da disputa presidencial. Pelo PT, a 
iniciativa foi José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, 

logo após ser solto por ordem da 2ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal. As conversas iniciais foram com políticos nordestinos 
do MDB. Ofi cialmente, eles alegam a necessidade de “garantir a 
governabilidade” de um eventual governo Haddad (PT). Mas a 
razão primordial é outra: enfrentar a Lava Jato e reverter prisões.

1 >> Ideia fi xa
Não está claro como o eventual 
governo do PT sufocaria a Lava Jato 
ou neutralizaria sentenças. Mas os 
interlocutores só pensam nisso.

2 >> Prisão é o que une
Viabiliza o entendimento o desejo 
de soltar Lula e outros petistas e, do 
lado do MDB, evitar que Temer e 
outros fi gurões acabem presos.

3 >> Conchavo secreto
As conversas de Zé Dirceu com o 
Planalto e o MDB eram mantidas 
sob o mais absoluto sigilo, enquanto 
“costurassem” o apoio interno. 

4 >> MDB sem resistências
Articuladores políticos do Planalto 
afi rmam que há ambiente propício 
no MDB, onde é perceptível o apoio 
a Haddad no segundo turno.

>> Teto baixo é nenhum
Certa vez, em debate sobre e reforma 
da Previdência, o empresário Jorge 
Gerdau Johannpeter, um dos mais 
ricos do País, defendeu um teto 
salarial “o mais baixo possível”, para 
“reparar as injustiças e o défi cit 
previdenciário”. O deputado Carlos 
Mota (PL-MG) não se aguentou e 
pediu a palavra:
- Então que o teto seja estipulado em R$0,1 (um centavo), e resolveremos de 
vez todos os problemas sociais do Brasil!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ Eu saio da 

política”
Ciro Gomes, promete desistir da 

carreira se Jair Bolsonaro vencer 
a eleição

>> Cade: ANP deve 
permitir venda direta de 
etanol
O Conselho Administrativo 
de Defesa Econô mica 
(Cade) recomenda em sua 
Nota Técnica nº 24/2018, 
datada do último dia 6, 
que a Agência Nacional 
do Petróleo reconsidere a 
proibição da venda direta 
de etanol aos postos. Nessa 
nota, o Cade demoliu cada 
uma das alegações dos 
distribuidores (que atuam 
como atravessadores) 
contra a venda direta. E 
conclui com eloquência: 
“embora engenhosamente 
construídos”, os argumentos 
pela proibição carecem de 
“substrato teórico e fático”.

>> Rumo aos 200
Com as condenações de ontem 
por fraude na licitação das obras 
no Maracanã, atuação em cartel, 
corrupção e organização crimi-
nosa, o ex-governador do Rio de 
Janeiro já foi sentenciado a 183 
anos de cadeia.

>> Um general no STF
O general Fernando Azevedo e 
Silva entregou no dia 31 a chefi a 
do Estado Maior do Exército, 
onde é um dos ofi ciais mais 
qualifi cados, para assumir a 
assessoria especial do ministro 
Dias Toffoli, que toma posse nesta 
quinta (13) da presidência do 
Supremo Tribunal Federal.

>> A barriga de Wadih
Amigos estão impressionados 
com a silhueta arredondada do 
deputado Wadih Damous (PT-
RJ). Acham que o ex-presidente 
da OAB/RJ precisa trocar o terno 
e a gravata por uma roupa de 
ginástica.

>> Combo Bolsonaro
O candidato Ciro Gomes (PDT) 
afi rmou que a vitória de Jair 
Bolsonaro (PSL) o fará abandonar 
a política. Os apoiadores do 
Capitão adoraram o que chamam 
de “combo”: “eleja Bolsonaro e se 
livre de Ciro de vez.”

>> Pagador secreto
Fernando Magalhães, um dos 
quatro advogados do agressor 
de Jair Bolsonaro, disse ontem 
que teve de contratar seguranças 
para proteger sua família. Mas 
continua sem esclarecer quem 
afi nal os paga. 

>> Foco no inimigo
Candidato ao governo do Rio 
de Janeiro, Anthony Garotinho 
deu um rolê nesta quarta (12) 
na Câmara dos Deputados. Sem 
perder a chance de lembrar que 
o inimigo político Sérgio Cabral é 
um ladrão.

No ano em que a UFRN completa 
60 anos, os entes públicos e privados 
do RN deveriam comemorar. Sobretu-
do o Governo do RN, bancada federal 
e, também, os candidatos as eleições 
deste ano. Até agora os candidatos ig-
noraram sua importância. Não a vemos 

nas suas agendas e nos seus discursos 
como uma prioridade. Predomina o 
silêncio. O que signifi ca descaso com 
uma das melhores instituições do país.

Os candidatos não parecem 
compreender o papel estratégico da 
Universidade para o desenvolvimento 
científi co e tecnológico do Rio Grande 
do Norte. Umas das propostas silencia-
das diz respeito à criação da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação e a 

alexgalenno@gmail.com

ALEX GALENO
alexgalenno@gmail.com

ALEX 

A UFRN e
as eleições

defi nição de prioridades políticas e re-
cursos para a Fundação de Pesquisa 
do RN. Reinvindicação antiga e nunca 
implementada pelos governos.

Esta ausência de efetivação prática 
de iniciativas modernizadoras em nosso 
estado expõe a componente retrógrada 
de gestores privados e públicos.

Não é secundário, por exemplo, o 
papel dos Institutos do Cérebro e Me-
trópole Digital no desenvolvimento do 
Estado. Ambos produzem pesquisas 
de ponta e têm pesquisadores reconhe-
cidos internacionalmente. Não vale a 
afi rmação de que a responsabilidade de 
gerir a UFRN é do Governo Federal e, 
portanto, o Governo Estadual não deve-
ria ter a UFRN como prioridade.

Uma falácia. Pois há muitas parce-
rias e projetos sendo desenvolvidos en-

tre Universidade e entes públicos. Para 
citar apenas um exemplo de projetos 
que envolvem a UFRN e gestores esta-
duais e municipais, destaca-se a parce-
ria Funasa e UFRN na implementação 
dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico em mais de 90 municípios.

No campo da extensão universitá-
ria, a UFRN marca presença há anos 
nos municípios através do Programa 
Trilhas Potiguares. Uma intensa expe-
riência interativa entre professores, es-
tudantes e comunidades de cidades do 
RN com até 15 mil habitantes.

Por último, destacam-se os serviços 
de saúde oferecidos pelo Hospital Ono-
fre Lopes e pela Maternidade Escola 
Januário Cicco. A UFRN deve ser re-
conhecida como instituição estratégica 
para o desenvolvimento do RN. 

HUMBERTO



Em 2018, o Conselho Regional de 
Administração do Rio Grande do Norte 
– CRA-RN comemora 30 anos de 
funcionamento. Anteriormente ligado 
à seccional da Paraíba, o CRA-RN é 
fruto do empenho de administradores 
como Ione Medeiros Salem, entre 
outros, que trabalharam pela criação 
do regional e pela representação dos 
profi ssionais de administração do Rio 
Grande do Norte.

Entre as comemorações estão 
sendo realizadas variadas ações, como 
o XII Congresso de Gestão do Rio 
Grande do Norte – CONGESP, ocorrido 
de 1 a 3 de agosto e o tradicional Café 
da Manhã Cultural que aconteceu no 
domingo 2 de setembro.

No dia 14 de setembro de 2018 
acontece evento comemorativo 
aos 30 anos, com homenagens a 
ex-presidentes, conselheiros federais, 
conselheiros titulares e funcionários do 
CRA-RN. A solenidade, que acontece 
no Auditório da Justiça Federal, é 
também um momento que registra 
o lançamento do Sistema Integrado 
de Fiscalização e Autoatendimento 
– SIFA, iniciativa realizada com 
importante suporte do Conselho 
Federal de Administração – CFA.

A implantação e operacionalização 
do Sistema Integrado de Fiscalização 
e Autoatendimento – SIFA aumentará 
o poder de fi scalização do CRA-RN e 
gerará uma importante capacidade de 
relacionamento com estudantes de 
administração e áreas correlatas. 

A aproximação com as instituições 
de ensino é mais uma ação do CRA-RN 
que resulta em mais de 20 palestras, 

nos últimos dois anos, voltadas a 
estudantes de administração e áreas 
relacionadas.

Para acelerar a comunicação do 
Conselho Regional de Administração 
do Rio Grande do Norte – CRA-RN 
com a comunidade de profi ssionais e 
estudantes foram criados grupos de 
WhatsApp para um atendimento em 
uma maior velocidade. Essa interação 
colabora para o desenvolvimento de 
variadas estratégias.

Na gestão do Conselho 
Regional de Administração do Rio 
Grande do Norte – CRA-RN são 
desenvolvidas variadas ações voltadas 
ao fortalecimento da atuação do 
profi ssional de administração: 
fi scalização da profi ssão; marketing 
da profi ssão; convênios; Universidade 
Corporativa (mais de 200 cursos on 
line); Banco de currículos; cursos; 
atendimentos; parcerias e eventos 

diversos.
É nesse sentido que o CRA-

RN acredita em um crescente 
fortalecimento e reconhecimento 
da profi ssão de administração que 
possui uma importância estratégica 
para o desenvolvimento de variadas 
organizações, em especial, em um 
momento no qual registra-se a escolha 
de novos gestores nos âmbitos 
estadual e federal. Reconhecimento 
esse que é registrado através de 
entrevistas concedidas a rádios, TV  e 
jornais impressos.

Dessa forma, o regional acredita, 
também, na sustentabilidade das 
organizações através da atuação do 
profi ssional de administração. A visão 
é positiva quanto ao futuro do Brasil, 
nossas organizações e a atuação dos 
referidos profi ssionais. Que o sonho e 
a imaginação sejam o combustível dos 
profi ssionais de administração.

1

Os 30 anos
do CRA-RN 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
CELEBRA 30 ANOS NESTA SEXTA

COMEMORAÇÃO Desde agosto, a entidade realiza eventos para celebrar a data, mas o evento
desta sexta-feira, 14, na Justiça Federal, será o ápice das celebrações.

O Conselho Regional de 
Administração do Rio Grande do Norte 
(CRA/RN) realiza nesta sexta-feira, 14, 
evento alusivo aos seus 30 anos de 
criação. O encontro acontecerá a partir 
das 19h, no auditório do prédio da Justiça 
Federal, em Lagoa Nova.

Desde agosto, a entidade comemora 
o aniversário, mas o evento desta 

sexta-feira será o ápice. A celebração 
será dedicada aos profi ssionais de 
administração e às pessoas que fi zeram 
parte da história da entidade potiguar.

A programação incluirá homenagens 
e terá como destaques o lançamento 
do Sistema Integrado de Fiscalização e 
Autoatendimento (Sifa) e do Poema do 
Administrador por Jessier Quirino.

PROGRAMAÇÃO

 19h – Credenciamento
 19h30 – Abertura
 20h – Homenagens
 20h10 – Lançamento do Sifa
 20h30 – Palestras sobre desafi os dos profi ssionais de administração
 20h50 – Apresentação do Poema do Administrador
 21h20 – Recepção

Adm. Julio Francisco Dantas de Rezende - Presidente do CRA-RN

ARTIGO
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Novo sistema de fi scalização 
facilita ação dos profi ssionais

CRA estreita relações com 
instituições de ensino superior

O Conselho Regional de 
Administração do Rio Grande do Norte 
(CRA/RN) já está funcionando com o 
Sistema Integrado de Fiscalização e 
Autoatendimento (Sifa), implantado esta 
semana na entidade.

O Sifa funciona a partir de tecnologia 
Big Data e permite que o profi ssional ou 
quem precisar dos serviços da autarquia 
possam resolver a sua solicitação de 
qualquer lugar, pelo atendimento online.

Além disso, a plataforma funciona 
como um grande aliado na fi scalização, 
porque integra todos os serviços 
administrativos e também otimiza 
os serviços ligados ao registro e à 
fi scalização do exercício profi ssional de 
pessoas físicas e empresas que possuem 
atividades privativas da Administração.

A fi scalização prospectiva realizada 
pelo Sifa é feita por meio de uma 
ferramenta de inteligência em busca de 
dados que permitem ampliar o alcance 
das ações dos CRAs.

O novo sistema já está disponível, 
e o lançamento ofi cial será realizado 
no evento comemorativo dos 30 anos 

do CRA/RN, nesta sexta-feira, 14, com 
a presença do presidente do Conselho 
Federal de Administração, Wagner 
Siqueira, e seu vice, Carlos Henrique 
Mendes da Rocha.

Pela plataforma, profi ssionais 
podem fazer registros de pessoa física e 
jurídica, licenças, boletos e outros itens. 

O autoatendimento pode ser 
acessado através do site www.
sistemacrarn.com.br.

O Conselho Regional de 
Administração (CRA/RN) tem reunido 
professores, coordenadores e membros 
dos vários cursos de Administração 
oferecidos por instituições de ensino no 
Rio Grande do Norte.

Os encontros fazem parte do Fórum 
de Coordenadores, criado pela entidade 
regional para estabelecer um contato 
constante com os dirigentes dos cursos 
e, desta forma, discutir a integração das 
instituições de ensino superior com o 
CRA-RN e os vários aspectos do ensino 
da Administração por parte destas 
instituições.

Na última reunião, representantes 
da Unifacex, Uni-RN, UnP, Estácio, 
UNIP/FIC e UNIRN trataram sobre ações 
integradas, conscientização da profi ssão, 
eventos na instituições de ensino e 
novas estratégias conjuntas.

Atendendo a uma reivindicação dos 
participantes, o CRA-RN promoveu um 
curso de responsabilidade técnica (RT) 
destinado a professores e coordenadores 
no último mês de maio.

O Fórum de Coordenadores é, 
segundo a diretoria, um dos mais 
importantes eventos de relacionamento 
com as instituições de ensino do Estado.

SIFA. Plataforma é um sistema destinado à gestão corporativa, fi scalização 
prospectiva e autoatendimento para conselhos profi ssionais e/ou entidades

SAIBA MAIS
O Sifa é um sistema destinado à gestão 
corporativa, fi scalização prospectiva 
e autoatendimento para conselhos 
profi ssionais e/ou entidades congêneres. 
A ferramenta possibilita o atendimento a 
clientes, profi ssionais e novos profi ssionais, 
empresas e novas empresas, estudantes 
e a sociedade em geral, no Brasil e 
também em outros países. A vantagem é 
que, pelo sistema, não há a necessidade 
de atendimento presencial na sede, 
inspetorias, delegacias ou sucursais.

Capacitações sobre responsabilidade técnica foram intensifi cadas para explicar sistema

ENSINO

FÓRUM DE COORDENADORES

Curso de formação 
em RT capacita 
profi ssionais

O Conselho Regional de 
Administração está convocando 
profi ssionais que atuam como 
responsáveis técnicos (RT) 
para participarem de cursos de 
formação.

Nos dias 16 e 17 de agosto, 
foi realizada a primeira edição. Os 
profi ssionais foram convocados 
pelo regional para discutir o 
conteúdo normativo atual relativo 
à prática da RT junto às empresas.

Esta reciclagem de 
conhecimentos funciona como 
uma capacitação de forma a 
potencializar, de acordo com o CRA, 
o nível de efi ciência efetividade 
e qualidade na prestação dos 
serviços para os quais foram 
contratados.

Workshop também abordou o tema

Edição do fórum no mês de abril

NOTAS

>> NOVA SEDE
O CRA/RN inaugurou em 18 de julho o 
novo escritório da região Oeste Potiguar, 
na cidade de Mossoró.

>> FISCALIZAÇÃO
Durante os meses de maio e junho, 
a equipe de fi scalização do Conselho 
visitou vários municípios do Estado, 
dentro do projeto “Orientação e 
Sensibilização”.

>> RESULTADOS
Durante a permanência nos municípios, 
a equipe do CRA desenvolveu ações 
de registro profi ssional e o projeto 
“Integrar para Crescer”, que consiste 
em visita às comissões permanentes de 
licitação. O objetivo é orientar quanto ao 
campo de atuação dos profi ssionais de 
administração e à relação dos principais 
serviços contratados por licitação que 
exigem o cumprimento da legislação - 
em especial, no que se refere ao registro 
da empresa, da anotação da RT.
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DESTAQUES
DO CRA/RN

CAFÉ CULTURAL. Profi ssionais, conselheiros, servidores e familiares se reuniram no 
último dia 2 de setembro para o evento, que aconteceu no Dia do Administrador.

CONHECIMENTO. Projeto Quarta do Conhecimento recebe o 
professor e mestre em Gestão de Pessoas Luiz Alberto Feitosa.

APRENDIZADO. Conselho tem ido às instituição de ensino 
para conversar com estudantes. Nesta foto, palestra na Ufersa.

VISITA. Conselho tem aberto as portas para receber 
estudantes de cursos de instituições de ensino superior do RN.

EXPLANAÇÃO. Presidente da autarquia, Júlio Rezende, 
palestra para estudantes de Administração da UFRN.

CELEBRAÇÃO. Presidente do CRA/RN, Júlio Rezende, e presidente do Conselho Federal, 
Wagner Siqueira, lançam agenda comemorativa dos 30 anos da entidade.

DIÁLOGO. CRA e Corpo de Bombeiros discutiram em agosto a proposta de assinatura de 
um termo de cooperação para capacitar profi ssionais da corporação.

POSSE. Administrador Demétrius Marques tomou posse em juulho como novo delegado 
da seccional do Conselho Regional de Administração em Mossoró, no Oeste Potiguar.

Confi ra registros 
de algumas ações 

recentes realizadas pelo 
Conselho Regional de 
Administração com 

profi ssionais e estudantes 
da área.
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Congesp RN discute liderança , 
gestão e inovação na atividade

Importante e tradicional evento do 
Conselho Regional de Administração 
do RN em parceria com o Governo do 
Estado, o  12º Congresso de Gestão 
Pública do Rio Grande do Norte 
(Congesp-RN) aconteceu de 1° a 3 de 
agosto de 2018.

A edição de 2018 reuniu cerca 
de 1 mil pessoas, entre gestores e 
servidores públicos de mais de 20 
estados brasileiros, profi ssionais de 
Administração, docentes e estudantes, 
para discutir o tema central “Gestão, 
Liderança e Inovação”.

O presidente do Conselho Federal 
de Administração, Wagner Siqueira, 
participou do evento como palestrante 
na mesa redonda sobre “Inovação 
e Desenvolvimento”, tendo como 
mediador o presidente do CRA/RN, Júlio 
Rezende. O evento teve colaboração 
importante da conselheira federal Ione 
Salem.

Sob o tema “Gestão, Liderança e 
Inovação”, a programação compartilhou 
exemplos de boas práticas e superação 
das adversidades no setor público, 
contribuindo para otimizar cada vez 
mais o trabalho diário do servidor. A 
programação técnico-científi ca levantou, 
ainda, discussões de grande relevância 
para o desenvolvimento de novas 
metodologias, ferramentas e cenários 
e inclui conferências, mesas-redondas, 
além de apresentações de trabalhos 
científi cos.

CONGRESSO. Programação técnico-científi ca levantou discussões de grande 
relevância para o desenvolvimento de novas metodologias, ferramentas e cenários

12ª edição do Congresso reuniu mais de 1 mil pessoas entre os dias 1° e 3 de agosto

Workshop “As três cápsulas da inovação na gestão pública”, com José Anchieta, integrou evento

Programação compartilhou exemplos de boas práticas e superação de adversidades no setor público, contribuindo para otimizar trabalho do servidor

COOPERAÇÃO
Denúncias facilitam 
atuação de fi scais do 
Conselho Regional

O setor de fi scalização 
do Conselho Regional de 
Administração do RN tem tido 
uma boa resposta por parte dos 
administradores no sentido de 
denunciarem o exercício ilegal da 
profi ssão, tanto por pessoas físicas 
quanto por pessoas jurídicas. Várias 
denúncias têm sido apuradas e 
encaminhadas para providências 
do setor da entidade.

Em uma das denúncias, a 
equipe de fi scalização tomou 
conhecimento da Dispensa de 
Licitação Nº 01/2018, cujo objeto 
era a contratação de empresa 
especializada em prestação de 
serviços de mão de obra para o 
município de Mossoró, no Oeste.

O objeto da licitação classificou 
o serviço a ser executado como 
de terceirização de mão de obra 
especializada, pelo qual a empresa 
realizaria claramente a prática de 
administração de pessoal para 
terceiros, atividade considerada 
típica e privativa do administrador, 
na forma do art. 2º da Lei. 4.769/65, 
portanto, sujeita ao registro e 
fiscalização por parte do CRA.

Diante desta constatação de 
descumprimento de dispositivo de 
lei e de que a empresa vencedora 
possuía sede em outro Estado, o 
CRA solicitou o registro secundário 
da instituição junto ao regional, 
já que este torna-se legalmente 
obrigatório para que ela esteja 
habilitada para o exercício das 
atividades descritas, na jurisdição 
do Rio Grande do Norte.

A ação do CRA-RN obteve um 
retorno muito positivo por parte 
da empresa que, em pouco tempo, 
atendeu à solicitação.

José Aldenir / Agora imagens

Equipe de fi scalização do CRA reunida
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Governo defl agra operação “Natal 
Segura” para combater criminalidade

SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

Ação prevê barreiras policiais nas saídas da capital potiguar, para abordagem de carros de passeio, 
veículos de grande porte e motocicletas; medida decorre da fuga de 105 detentos de presídio na PB

A Secretaria da Segurança Pú-
blica e da Defesa Social (Sesed) ini-
cia nesta sexta-feira, 14, em Natal 
e região metropolitana, a operação 
denominada “Natal Segura”. O ob-
jetivo é diminuir os indicadores de 
criminalidade a roubos de veículos 
através de barreiras fi xadas durante 
as 24 horas do dia, bem como inten-
sifi car o combate a facções crimino-
sas e ao crime organizado.

A secretária de Segurança, Shei-
la Freitas, anunciou que a operação 
foi idealizada por meio do grupo de 
inteligência das forças de segurança 
do Estado. Apesar disso, segundo 
ela, a ação não irá comprometer as 
outras ações propostas pela Sesed. 

“Apesar da diminuição dos 
homicídios, houve um aumento 
signifi cativo de roubos de veículos. 
Estudamos e agora vamos colocar 
em prática.  Os policiais que irão re-
alizar esta operação serão de efetivo 
extra, ou seja, que se encontram de 

folga. E o pagamento desses policiais 
e agentes será por meio de um con-
vênio com o Detran, já feito anterior-
mente”, enfatizou a secretária.

A operação terá barreiras poli-
ciais fi xas nas saídas da capital, para 

abordagem de carros de passeio, veí-
culos de grande porte e motocicletas.

Sheila Freitas acrescentou ainda 
que, apesar do foco da operação ser 
na Grande Natal, as divisas do Es-
tado estão sendo reforçadas desde a 

fuga dos presidiários da Paraíba, na 
última segunda-feira, 10. A titular 
da Sesed, contudo, não confi rmou 
quantos policiais irão atuar e nem 
até quando irá durar a fi scalização. 
“Desde a fuga [na Paraíba], as nos-
sas barreiras estão sendo reforçadas. 
Essa ação também irá coibir que 
esses criminosos possam vir para o 
nosso Estado”, afi rmou ela.

Prevista inicialmente para outu-
bro, a operação foi antecipada devido 
à fuga de mais de cem detentos do 
sistema prisional da Paraíba e por 
Natal ter sido identifi cada pela inte-
ligência da polícia como um possível 
alvo dos fugitivos. 

Outro fator que ensejou a anteci-
pação da operação foi o aumento da 
criminalidade nos estados vizinhos, 
notadamente Ceará e Paraíba.

A operação será realizada em 
conjunto com Polícia Militar, Polícia 
Civil, Detran e Polícia Rodoviária 
Federal. 

Secretária Sheila Freitas: “operação vai coibir entrada de criminosos no RN”

ATENDIMENTO

Polícia Civil vai instituir serviço 
de plantão em delegacia de Assu

José Aldenir / Agora RN

Em decorrência da grande quan-
tidade de ocorrências registradas na 
região Oeste potiguar, a Delegacia-
-Geral de Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte (Degepol) vai instituir o 
serviço de plantão na Delegacia de 
Polícia Civil do município de Assu. A 
decisão foi publicada no Diário Ofi -
cial do Estado nesta quinta-feira, 13.

O novo serviço de plantão vai 
abranger os mesmos municípios já 
jurisdicionados pela delegacia, co-
mo Assu, Carnaúbas, Ipanguaçu, 
Itajá, Paraú, Porto do Mangue e 
São Rafael. 

Atualmente, os moradores des-
sas localidades precisam se deslocar 
para cidades como Mossoró para re-
gistrar as ocorrências.

A equipe do novo distrito será 
composta por pelo menos um dele-
gado, um escrivão e três agentes da 
Polícia Civil. Entre as competências 
da delegacia estão o registro de bo-

letins de ocorrência, prisões em caso 
de fl agrante e medidas protetivas de 
urgência.

O serviço de plantão será reali-
zado nas sextas-feiras, das 18h às 

8h da manhã do dia seguinte. Já nos 
sábados, domingos, feriados e dias 
declarados “pontos facultativos”, 
o plantão será das 8h às 8h do dia 
seguinte. 

Medida vai benefi ciar os moradores da região Oeste do Rio Grande do Norte

MUDANÇA

Prefeitura não tem 
data para readequação 
de informais do Alecrim

Um ano após a divulgação 
da readequação do maior centro 
comercial de Natal, a Prefeitura 
Municipal ainda não defi niu como 
será feita a reurbanização do 
bairro do Alecrim. A Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur) está realizando um 
novo plano de reordenamento. O 
projeto prevê a urbanização das 
calçadas, recomposição da praça 
Gentil Ferreira e a reorganização do 
obelisco para colocação do relógio, 
marco histórico do bairro. 

José Aldenir / Agora RN

Readequação iniciou em 2017
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QUEDA

José Aldenir / Agora RN

Durou pouco a liderança do Rio 
Grande do Norte nas exportações 
brasileiras de melão. Informações di-
vulgadas pelo Centro Internacional 
de Negócios da Federação da Indús-
tria (Fiern) mostram a fruta sofreu 
uma queda de 85% nas exportações 
em relação a agosto, mês que marca 
o início da safra de embarques.

Existe uma razão para essa que-
da tão brusca: o fracasso da negocia-
ção dos produtores com o Governo do 
Estado para incluir insumos usados 
na produção de melão para efeito de 
crédito de ICMS pela Lei Kandir, 
que isenta do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) as exportações de produtos 
primários e não industrializados.

Segundo o empresário Luiz Ro-
berto Barcelos, o RN não paga o cré-
dito de ICMS sobre o mulshing, um 
plástico que cobre o chão onde o melão 
cresce e sobre manta de TNT, um teci-
do sintético que cobre a fruta durante 
a metade do ciclo de crescimento. Ago-
ra, tudo sairá pelo Ceará. 

Escoamento agora é feito pelo Ceará

Problema é que o  
Estado se recusa a 
incluir como crédito do 
ICMS insumos usados 
pelos produtores

AVISO AOS LICITANTES

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

PROCESSO N. 02610007.000395/2018-10 - TOMADA DE PREÇOS 020/2018

RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN
 

Natal, 13 de setembro de 2018.

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 02/10/2018, 
às 13:30 (treze e trinta) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018, para 
Contratação de empresa para serviços de reforma dos Centros de Disponibilidade de 
Informação e Tecnologia da EMATER/RN nos municípios de Pendências/RN, Angicos/RN e 
Assu/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à disposição dos interessados na 
sede da EMATER, com a CPL, situada no Centro Administrativo do Estado, Bloco VI – Lagoa Nova 
– Natal/RN, no horário de 8:00 às 13:00 horas.

Wadme Inácio Bezerra - Presidente da CPL-EMATER-RN

PROCESSO: PGE 7409/2018-9

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Educação e da Cultura CPL/ 
SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna pública a segunda convocação para a abertura da 
Concorrência Nacional, em referência, para o dia 15/10/2018 às 09:30h. (Horário de Brasília), em virtude 
da primeira convocação ter sido DESERTA. Será realizada na Sala de Licitações da SEEC/RN, no Centro 
Administrativo do Estado – BR 101, Km 0, BL 01, cujo objeto é:  Contratação de uma empresa e/ou 
fundação especializada para disponibilizar 15 (quinze) nutricionistas . Conforme Termo de 
Referência – Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site:  www.rn.gov.br.

Presidente da CPL/SEEC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

AVISO DE CONVOCAÇÃO - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2018

Natal/RN, 13 de setembro de 2018.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

Ana Santana Alves de Medeiros

Exportações de melão do RN 
despencam 85% só este mês 
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Sentir pena dos 
culpados é trair 

os inocentes”

(Ayn Rand)

>> Nobel de Literatura. 
Pela primeira vez em 69 
anos, a Academia Sueca 
deixou de premiar uma 
obra literária, por causa do 
escândalo sexual envolvendo 
um dos componentes do 
júri. Agora, os acadêmicos 
decidiram criar uma 
honraria alternativa ao 
Nobel de Literatura que se 
chama The New Academy e 
que será entregue no dia 14 
de outubro. Os favoritos são 
Haruki Murakami (Japão), 
Neil Gaiman (Inglaterra), 
Kim Thúy (Vietnam) e 
Maryse Condé (Guadalupe).

A Carta com Capital da CUT e do 
PT aposta no poste.

(Suyane Macedo)

A diferença entre um poste e um 
post é que um é candidato. 

(Plínio Sanderson)

No dossiê do Mourão comunistas 
não passarão. 

(João Marcílio Gonçalves)

PICARDIA NAS REDES

>> Favela Viaduto. O polpudo 
investimento na recuperação 
do Viaduto do Baldo, que fi cou 
interditado por anos, começa 
a render seus frutos. Debaixo 
do local surgiu um embrião 
de favela que tem tudo para 
repetir o modelo do Maruim e 
reeditar os mesmos discursos 
de promessa de remoção que 
duraram anos.

>> Apagão de Lula. O dado 
mais surpreendente na última 
pesquisa Datafolha se revelou 
na aferição espontânea, quando 
o eleitor vota sem contato com 
os nomes dos candidatos. E o 
ex-presidente Lula apareceu 
com apenas 9% das intenções, 
exatamente o mesmo percentual 
de Fernando Haddad.

>> Vestiu azul. Uma multidão 
saiu às ruas de Macaíba na 
noite de quarta-feira para 
acompanhar a movimentação 
dos candidatos Rogério Marinho 
(PSDB) e Ederlinda Dias (PSD), 
que disputam respectivamente 
a Câmara Federal e a 
Assembleia Legislativa. Uma 
massa de azul cobriu cada 
metro de rua.

>> Voto independente. 
Apesar de não estarem no time 
dos favoritos ao Senado, os 
candidatos Magnólia Figueiredo 
(SD), Jurandir Marinho 
(PRTB) e Levi Costa (PRTB) 
começam a chamar a atenção 
pela independência em relação 
à velha política do RN. Os dois 
últimos por serem também 
candidatos de Bolsonaro.

>> Sinais no espaço. 
Tecnologia de inteligência 
artifi cial fez descobertas 
que chamaram a atenção da 
ciência. Foram revelados nada 
menos que 72 sinais de rádio 
com origem desconhecida, 
provavelmente procedentes 
do espaço exterior, em regiões 
fora da Via Láctea, distante 3 
milhões de anos/luz.

>> Pintou limpeza. Próximo 
sábado é o Dia Mundial da 
Limpeza, quando centenas de 
países estarão envolvidos num 
grande mutirão para limpar 
as cidades. No RN, 23 cidades 
estarão com equipes apanhando 
lixo nas ruas, e em Natal a meta 
é retirar todos os resíduos das 
praias. É a onda verde.
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Haikais eleitorais
Colhe e semeia
votos encolhem

em cadeia.

E o voto caro
barateou

com Bolsonaro

Na fala um tiro
bravatear

é com o Ciro

Haddad pra cima
vai ser o quarto
vencer Marina

Nem bom nem ruim
o que dizer

do Alckmin?

Se acaba cedo
aquela chance

do Amoedo

Josés e Marias
quem leva a sério

Álvaro Dias?

Lula na grade
e o voto preso

no Haddad

E no Patropi
do Simonal

tem mais Jair

Não nordestina
é porém cover
dona Marina

ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

tem mais Jair

Não nordestina
é porém cover
dona Marina

O Ciro altaneiro
no temperamento
de cangaceiro

Da calamidade
na Paulicéia
surgiu Haddad

Por outrossim
deixa pra lá
o Alckmin

Quem vai lembrar
que há legado
do João Goulart?

Ostenta o lábaro
pra começar
o tiro ao Álvaro

Cadelas e raposas
quando se agrupam
são mariposas

Toda intolerância
será bem vinda
na militância

A camarilha
se fez partido
virou quadrilha

Dos meus quereres
voto num golpe
contra os Poderes.
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Leo Dias foi o convidado do pro-
grama “Morning Show”, da rádio 
Jovem Pan, nesta quinta-feira, 13. 
Durante a entrevista, o apresenta-
dor do “Fofocalizando “, que assumiu 
ser usuário de cocaína, falou que vai 

Leo Dias se afasta de programa 
para tratar seu vício em cocaína

DROGA

Apresentador se licencia no dia 17

Ele disse que vai tratar 
droga com outra droga: 
a ibogaína, que causa 
alucinações frequentes

precisar se afastar da atração.
A ausência de Leo Dias começa-

rá a partir da próxima segunda-fei-
ra, 17, e seguirá por duas semanas. 
O motivo é um tratamento não-con-
vencional a base da droga ibogaína, 
com princípio ativo de uma planta 
africana, que é utilizada para rever-
ter os efeitos de narcóticos.

De acordo com Dias, o tratamen-
to causa alucinações ininterruptas. 
“Eu vou combater a droga com uma 
droga, a mais poderosa do planeta”, 
revelou o apresentador. 

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

As mudanças que você deseja no trabalho 
fi nalmente podem acontecer. Boa fase para 
fazer uma reeducação alimentar. Romance com 
colega deve fi car em segredo por enquanto.

Excesso de preocupação e sobrecarga no 
trabalho podem afetar a sua saúde. Evite 
assumir mais tarefas do que pode suportar. Na 
paixão, cuidado com mentiras e fofocas.

Some forças no trabalho para cumprir metas e 
objetivos em comum. Charme e simpatia vão 
atrair admiradores(as) na paquera. Vida a dois 
em ótima sintonia.

Você vai se preocupar mais em agradar as 
pessoas. Seu bom papo podem render bons 
acordos no trabalho. Tenha cuidado para não 
confundir amizade com amor. 

Bom dia para resolver questões importantes. 
O emprego está sujeito a mudança, mas tudo 
indica que será para melhor. Paquera e romance 
podem fi car de lado agora.

Remoer as preocupações não vai ajudar você 
a resolver os problemas. Procure se concentrar 
nas tarefas. No romance, compartilhe seus 
sonhos e projetos com quem ama.

Você vai se interessar por tudo que possa abrir 
sua mente. Estudos, pesquisas e leituras estão 
favorecidos. Aguarde boas surpresas no amor. 
Romantismo com sua alma gêmea.

Trabalhar em equipe será uma boa opção para 
você hoje. Mire em seus desejos. Bom astral 
para quem planeja viajar. Pode pintar romance 
com alguém de outra cidade.

Você pode ter ótimas ideias para ganhar 
dinheiro. Mas os astros também pedem cuidado 
para não perder grana em golpes e trapaças. 
Busque alguém que te dê segurança.

Você vai se dedicar de corpo e alma ao serviço e 
projetos. Pode ter ganhos ou gastos inesperados 
ao longo do dia: use o dinheiro com sabedoria. 
Explore sua sensualidade na paquera.

Hoje será mais fácil fazer as pazes com pessoa 
querida. No trabalho, terá habilidade para 
negociar e fazer acordos. No romance, faça 
planos com seu bem.

Você vai sentir um desejo maior de progredir no 
que faz. Busque cursos que possam contribuir 
com o seu crescimento profi ssional. Boa fase 
para iniciar ou fortalecer um romance.

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)

NOVELAS

Luzia oferece tratamento médico a Galdino, em troca dos segredos que o capataz sabe sobre Laureta. Rosa fi ca 
estarrecida com o descaso de Laureta por Galdino. A mãe de Galdino morre, e ele decide procurar Luzia para se 
vingar de Laureta. Luzia e Roberval descobrem que Laureta está envolvida com o tráfi co de drogas.

SEGUNDO SOL

Todos acusam Xavier, e o Juiz ordena a prisão do homem. Xavier ameaça a todos com uma arma dentro do 
tribunal. Ernesto consegue capturar Xavier, que é preso por Baltazar. Brandão é inocentado e todos comemoram. 
Elisabeta afi rma a Cecília que ela já é mãe do bebê abandonado a sua porta. 

ORGULHO E PAIXÃO

Dom Sabino diz que foi traído por Samuca. Betina conta a Emílio que tem planos de preparar Lalá para 
seduzir Marocas. Emílio pede a Belém que investigue Lalá. Eliseu deduz que Cecílio precisa de um 
psiquiatra. Bento aceita o emprego que Samuca lhe oferece na Samvita.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

376928451
495761382
821354796
267513948
143892567
958647123
634189275
512476839
7892356146003109

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

6 8
7 1 3

8 9
6 5 4 8

9 5 7 2
3 5

2 4 6
2 6

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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PROTOCOLO NET: 232.848 / 2017-1
PL Nº 0079/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

O Pregoeiro da Companhia de Águas e Esgotos do RN, designado através da Portaria nº 
0757/2017-D, com fundamento no Art. 4º, Inciso XX da Lei 10.520/02, resolve divulgar como 
vencedora do certame acima mencionado a empresa: MACCAFER COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10. Outrossim, no uso de 
suas atribuições, decide ADJUDICAR o certame acima ao referido licitante, conforme as condições 
ofertadas em sua proposta.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva bipartida.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Natal/RN, 13 de Setembro de 2018

Pregoeiro
Gilvan Pontes da SilvaAVISO AOS LICITANTES

PROCESSO N. 02610007.000776/2018-07 - TOMADA DE PREÇOS 018/2018

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

 

Wadme Inácio Bezerra - Presidente da CPL-EMATER-RN
Natal, 13 de setembro de 2018.

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 02/10/2018, 
às 09:00 (nove) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018, para Contratação de 
empresa para construção do Centro de Disponibilidade de Informação e Tecnologia da 
EMATER/RN no município de São Gonçalo do Amarante/RN. O edital com as demais 
especificações encontra-se à disposição dos interessados na sede da EMATER, com a CPL, 
situada no Centro Administrativo do Estado, Bloco VI – Lagoa Nova – Natal/RN, no horário de 8:00 
às 13:00 horas.

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

 

AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO N. 02610007.001145/2018-05 - TOMADA DE PREÇOS 019/2018

Wadme Inácio Bezerra
Presidente da CPL-EMATER-RN

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 02/10/2018, 
às 10:30 (dez e trinta) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2018, para 
Contratação de empresa para conclusão da Unidade Didática de Processamento de Carne 
no município de Angicos/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à disposição 
dos interessados na sede da EMATER, com a CPL, situada no Centro Administrativo do Estado, 
Bloco VI – Lagoa Nova – Natal/RN, no horário de 8:00 às 13:00 horas.

Natal, 13 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianinha

Autos  n.º 0100037-19.2018.8.20.0116
Ação  Usucapião/PROC
Autor  Margarida Sales e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 (vinte) dias)

FINALIDADE
Pelo presente cita os réus em lugar incertos e possíveis interessados, para ciência da presente ação de usucapião e, querendo, oferecer 
RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos 
e respectivo despacho, que se encontram à disposição na Secretaria deste Juízo.

DESCRIÇÃO DO BEM
O imóvel usucapiendo, em seu todo, encerra uma área de 2,89 (dois vírgula oitenta e nove) hectares, tendo os seguintes limites: 
Iniciando-se a descrição deste perímetro ao Norte partindo do P-1 de coordenadas N-9.297.122,00 e E-256.508,00 até o P-2 de coorde-
nadas N-9.297.125,00 e-256.540,00 medindo 40,60 metros, limitando-se com Exitus Fundo de Investimentos Imobiliário- FII- Fazenda 
Nossa Senhora do Carmo, deste, segue, limitando-se ao Leste com o P-3 de coordenadas N-9.296.973,27 e E-256.509,92 medindo 
156,45 metros, P-4 de coordenadas N- 9.296.890,93 e E-256.491,47 medindo 84,36 metros, P-5 de coordenadas N-9.296.844,10 e 
E-256.479,51 medindo 48,33 metros, P-6 de coordenadas N-9.296.803,11 e E-256.471,98 medindo 41,67 metros, até o P-7 de coorde-
nadas N-9.296.646,65 e E-256.442,12 medindo 159,28 metros, limitando-se com Francisco Lopes do Nascimento, limitando-se ao Sul 
com o P-8 de coordenadas N-9.296.648,00 e E-256.439,00 medindo 8,40 metros, P-9 de coordenadas N-9.296.638,96 e E-256.419,98 me-
dindo 21,00 metros, P-10 de coordenadas N-9.296.638,18 e E-256.412,98 medindo 07,00 metros, P-11 de coordenadas N-9.296.636,38 e 
E-256.397,20 medindo 16,00 metros, P-12 de coordenadas N-9.296.640,00 e E-256.396,00 medindo 4,00 metros, P-13 de coordenadas 
N-9.296.643,57 e E-256.380,92 medindo 156,00 metros, P-14 de coordenadas N-9.296.638,00 e E-256.367,00 medindo 15,00 metros, 
até o P-15 de coordenadas N-9.296.638,95 e E-256.358,30 medindo 8,80 metros, limitando com o Rio Catú, deste, segue, limitando-se 
ao Oeste com o P-16 de coordenadas N-9.296.665,13 e E-256.366,72 medindo 27,50 metros, P-17 de coordenadas N-9.296.712,00 e 
E-256.381,00 medindo 49,00 metros, até o P-18 de coordenadas N-9.296.760,00 e E-256.392,00 medindo 49,20 metros, limitando-se 
com Francisco Canindé Torres, deste, segue, limitando-se ao Sul até o P-19 de coordenadas N-9.296.755,29 e E-256.413,51 medin-
do 21,90 metros, limitando-se com José Fernandes Sales da Silva, deste, segue, limitando-se ao Leste até o P-20 de coordenadas 
N-9.296.775,96 e E-256.413,51 medindo 21,90 metros, limitando-se com José Fernandes Sales da Silva, deste, segue, limitando-se ao 
Norte até o P-21 de coordenadas N-9.296.779,96 e E-256.398,45 medindo 19,00 metros, limitando-se com José Fernandes Sales da 
Silva, deste, segue, limitando-se ao Oeste com o P-22 de coordenadas N-9.296.886,09 e E-256.429,73 medindo 111,46 metros, P-23 
de coordenadas N-9.296.898,65 e E-256.433,20 medindo 13,00 metros, P-24 de coordenadas N-9.296.991,61 e E-256.464,20 medindo 
98,00 metros, P-25 de coordenadas N-9.297.038,00 e E-256.480,00 medindo 49,00 metros, até o P-1 medindo 98,00 metros, limitando-se 
com Francisco Canindé Torres.

SEDE DO JUÍZO
Rua Vigário Antonio Montenegro, Nº 353, Centro - CEP 59173-000, Fone: 084 3243 2551, Goianinha-RN.

Goianinha, 07 de maio de 2018.
Rivadávio Marinho Pereira Júnior

Chefe de Secretaria
Romero Lucas Rangel Piccoli

Juiz de Direito
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Faça sua pós-graduação em 
Portugal. O curso de Gestão em 

Saúde será financiado pelo 
Sicoob e o aluno poderá pagar 

em 24 parcelas, diretamente 
pela agência Sicoob.

Para saber mais entre em 
contato com o Sinmed RN pelo 

telefone (84) 3222 0028.  

Médicos do Estado 
realizam assembleia 
sobre pagamento 
salarial

Médicos da rede estadual de 
saúde realizaram assembleia do 
dia 05 de setembro para 
discutir os constantes atrasos 
no pagamento dos salários e do 
13º de 2017 de aposentados e 
ativos, que continua sem 
previsão para ser quitado. Ao 

final do encontro, o Sinmed RN 
formalizou solicitação de uma 
reunião em caráter de urgência 
com os secretários de 
administração e de saúde para 
que o Estado apresente aos 
médicos uma previsão para o 
pagamento do 13º salário.

Francisco das Chagas Bastos, 
presidente em exercício do 
Sinmed RN, gravou com o 
repórter Murilo Meireles da 
InterTV Cabugi, no dia 07 de 
setembro. Ele falou sobre a 
falta de médicos nas unidades 
de saúde e as dificuldades 
enfrentadas pela categoria no 
cotidiano da saúde pública. A 
reportagem completa deve ser 
exibida na próxima semana 
no telejornal “RNTV 1ª 
edição” ao meio dia.

Estado

Reportagem

Especialização

INFORMATIVO 
SEMANAL

sindicatodosmedicos.rn @sinmedrn (84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

Portugal. O curso de Gestão em 

contato com o Sinmed RN pelo 

PSG

Daniel Alves avalia 
que Neymar está mais 
maduro após críticas

Em evento ofi cial de 
lançamento do novo uniforme do 
Paris Saint-Germain, o lateral-
direito Daniel Alves afi rmou que 
prevê um Neymar mais maduro 
na continuidade da carreira do seu 
companheiro de equipe francesa e 
de seleção brasileira. Para Daniel 
Alves, essa experiência vivida 
na Copa da Rússia servirá para 
fortalecer o craque. “Conversei 
bastante com o Ney neste aspecto, 
essas ‘porradinhas’ (críticas) que 
foram dadas nele criaram uma 
maturidade. E isso vai provocar 
uma mudança de comportamento”, 
diz ele, que fi cou fora da Copa por 
causa de uma lesão no joelho. 

Reprodução / Reuters

Lateral está no PSG desde 2016

SEGUNDOS
EM QUINZE

Vettel admite erros na 
briga pelo título na F1
Após cometer uma série de erros 
ao longo da temporada 2018 na 
Fórmula 1, o alemão Sebastian 
Vettel admitiu nesta quinta-feira, 
13, que é o principal responsável 
pelas falhas que o derrubaram da 
liderança do campeonato. “Meu 
maior inimigo sou eu mesmo. Temos 
um grande carro”, declarou o piloto 
da Ferrari. “Claro que Lewis está à 
frente neste momento. É aquele que 
eu preciso vencer, mas nós temos 
todas as chances. Precisamos 
cuidar de nós. Se fi zermos isso, 
teremos uma grande chance de 
nos sairmos bem”, disse Vettel, às 
vésperas do GP de Cingapura.
O piloto alemão cometeu erros 
nos GPs do Azerbaijão, França, 
Alemanha e Itália, quando perdeu 
pontos na disputa pelo título. 

Reprodução / ReutersArena das Dunas sedia Meia 
Maratona do Sol neste sábado

ATLETISMO

Reprodução / Meia Maratona

Corrida de rua vai receber 8 mil atletas de todo o 
País e já integra o calendário esportivo de Natal

A Arena das Dunas será a linha 
de largada e chegada da 5ª edição da 
Meia Maratona do Sol, neste sábado, 
15. A corrida de rua, que já entrou 
para o calendário esportivo da cida-
de, deve receber 8 mil atletas de todo 
o Brasil, 2 mil a mais em relação a 
edição de 2017.

A quantidade de participantes 
é considerada ideal para a estrutu-
ra que está sendo preparada e para 
os três percursos da prova, que se 
mantêm em 21 Km, 10 Km e 5 Km. 
“Todos os preparativos são plane-
jados com muito carinho, para que 
o corredor potiguar e o corredor de 
fora se sintam abraçados igualmen-
te e tenham a melhor experiência 
de corrida de rua na nossa cidade”, 
afi rma Nilvado Pereira, um dos or-
ganizadores. A largada está prevista 
para às 16h.

A competição é elaborada de 
acordo com as normas técnicas esta-
belecidas pela Confederação Brasi-

leira de Atletismo (CBAt) e cumpre 
com as normas de segurança esta-
belecidas pelo Corpo de Bombeiros e 
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio Grande do Norte 
(Crea-RN). 

Largada acontece a partir das 16h


