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Carla Dickson: 
por uma saúde 
de qualidade e 
menos violência
Vereadora do Pros, que tem 
trabalho notável na área da saúde 
da mulher, disputa mandato de 
deputada federal nas eleições 
deste ano.
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TEMPO
MAX: 32 ºC 
MIN: 24 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H15

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Natal gastará quase R$ 30 mil 
com ultrassom em árvores
Segundo a Prefeitura, procedimento faz parte do serviço de manejo arbóreo da cidade.

Considerando outros serviços, despesa pode chegar a R$ 4 milhões.
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Henrique vai voltar ao poder se
Carlos Alves vencer, avisa Robinson

Candidato diz que Zenaide tem elo 
com práticas do irmão João Maia

Ato contra Bolsonaro espera
reunir 10 mil pessoas em Natal
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Investigação de sobrepreço

O Ministério Público Estadual abriu inquérito nesta quinta-
feira para investigar um suposto sobrepreço praticado pela 
Companhia de Limpeza Urbana de Natal (Urbana). A apuração 

avalia se houve superfaturamento de mais de R$ 130 mil em contrato 
fi rmado com a empresa Toledo do Brasil Indústria de Balanças. 
O caso faz referência ao uso da Estação de Transbordo da cidade, 
que está localizada no bairro de Cidade da Esperança. Na estação 
foram instaladas balanças para mensurar a quantidade de lixo a 
ser transportada pela o Aterro Sanitário de Ceará-Mirim, na região 
metropolitana da capital.

>> Contrato. O inquérito investiga 
sobrepreço contratual de R$ 
268.916,68, em valores históricos, e 
superfaturamento consolidado de R$ 
131.376,63, decorrente do contrato 
fi rmado entre a Urbana e a empresa 
Toledo do Brasil Indústria de 
Balanças Ltda. Em 2014, o Tribunal 
de Contas do Estado identifi cou 
irregularidades no controle do 
volume de resíduos sólidos coletados 
na Estação de Transbordo. Foi 
verifi cado mau funcionamento, 
à época, dos equipamentos de 
pesagem.

>> Cancelado. Mais de 216 
mil eleitores do Rio Grande 
do Norte que não realizaram 
cadastro biométrico tiveram os 
títulos cancelados após decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
da última quarta-feira, 26. Por 7 
votos a 1, a Corte entendeu que 
o cancelamento de títulos para 
pessoas que não atualizaram seus 
cadastros na Justiça Eleitoral não 
viola princípios democráticos, como 
a democracia, a cidadania e o direito 
ao voto. O julgamento se deu em 
uma ação iniciada pelo PSB.

>> Redução. Se esses eleitores 
fossem autorizados a participar 
do pleito, representariam um 
acréscimo de 9% ao eleitorado 
potiguar. Se todas essas pessoas 
se concentrassem em um único 
município, ele seria o segundo maior 
colegiado do Estado, fi cando atrás 
apenas de Natal, que tem 557.109 
pessoas aptas a votar.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“É importante 
para a Uern 

ter autonomia 
financeira, 

pelo papel de 
inclusão que ela 

desempenha”
Fátima Bezerra, candidata do PT ao 

Governo do Estado

>> Proposta. Candidato a 
senador pelo PSDB, Geraldo 
Melo pretende resgatar, 
se eleito, uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
que pode contribuir para 
melhorar as fi nanças do Rio 
Grande do Norte. Trata-se da 
PEC 49, de 2001, apresentada 
por Geraldo em seu último 
mandato como senador. O 
projeto altera a Constituição, 
permitindo que os produtores 
de petróleo e energia eólica 
paguem ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços) aos estados onde 
há produção. Atualmente, 
a cobrança só acontece nos 
estados onde a energia é 
consumida.

>> Em boa hora. O ministro da 
Integração Nacional, Antônio de 
Pádua, comunicou a liberação de R$ 
32,7 milhões para o Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca 
(Dnocs), que serão repassados 
imediatamente ao Governo do Rio 
Grande do Norte, para a retomada 
das obras da Barragem de Oiticica. 
Esta é a 35ª parcela referente à 
construção da barragem.

>> #EleNão. O movimento de 
mulheres contra o candidato 
à presidência pelo PSL, Jair 
Bolsonaro, que ganhou força com a 
criação um grupo do Facebook – e 
que atualmente conta com mais 
de 3,4 milhões de participantes 
– vai às ruas por todo o Brasil no 
próximo sábado, 29. Em Natal, a 
concentração da manifestação está 
programada para acontecer em 
frente ao shopping Midway Mall, a 
partir das 15h. A organização espera 
que pelo menos 10 mil pessoas 
participem.

>> Agenda propositiva. O 
Ministério Público Estadual 
entregou nesta quinta-feira, 27, a 
agenda propositiva da instituição 
aos candidatos ao Governo do 
Estado nas eleições deste ano. Dos 
oito convidados, seis compareceram - 
apenas o governador Robinson Faria 
(PSD) e Carlos Alberto Medeiros 
(PSOL) não foram. O socialista ao 
menos mandou um representante. 
O documento apresenta uma série 
de pontos que devem ser melhorados 
nas políticas públicas.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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ALEX 
GALENO

Tem sido tradição no RN a 
herança de concepções políticas 
marcadamente familiares. As famílias 
Alves e Maia são aquelas que se 
destacam. Dos Maias, surgiram 
Tarcísio (pai), Zé Agripino (fi lho), 
Felipe Maia (neto do primeiro e fi lho 
do segundo). Da linhagem dos Alves, 
temos Aluízio (pai), Henrique (fi lho), 
Garibaldi (pai), Walter Alves (fi lho), 
Agnelo (pai) e Carlos Eduardo (fi lho).

Uma constatação de que os 
fi lhos têm recebido o bastão político 
de seus pais. Isso signifi ca que 
os herdeiros já nasceram com 
um patrimônio político. E, assim, 
prescindiram do papel de líderes 
junto ao povo. Tornaram-se políticos 
desprovidos de enraizamentos 
carismáticos, isto é, da força 
simbólica de autoridades legítimas 
que despertem confi ança e a paixão 
do povo.

No RN, tivemos Aluízio Alves; 
e, no Brasil, temos Lula: dois líderes 
que despertam corações e mentes 
de seus seguidores. Olhando 
para o momento eleitoral no RN, 
constatamos que dois dos herdeiros 
(Robinson e Carlos) carecem do 
reconhecimento tácito e espontâneo 
da população. Comparando os seus 
papéis como gestores e vendo os 
suas inserções no horário político 
gratuito, torna-se patente a ausência 
de aura que empolgue o eleitor.

De suas atuações nos executivos 
- Carlos em Natal e Robinson no RN 
-, não identifi camos políticas públicas 
impactantes na vida dos potiguares. 
A inércia de suas gestões contribui 
para que ambos patinem e não 
sejam reconhecidos e confi antes 
como alternativa nas eleições deste 
ano. Além disso, os dois carecem 
de partidos políticos com inserção 
social. Outra característica da dupla 
diz respeito ao caráter ambíguo 
ideologicamente.

Carlos Eduardo silenciou durante 
o processo de Impeachment de 
Dilma. Robinson apoiou o golpe. 
A impopularidade de ambos e o 
carisma de uma candidatura sem a 
herança familiar tradicional (Fátima) 
são os entraves para eles que 
pelejam nas eleições. É uma dupla 
artifi cialmente construída para o 
exercício de funções públicas, mas 
o RN não é uma Gotham City para 
servir como brinquedo aos bem 
nascidos e metidos a heróis.

Dupla dinâmica: 
Carlos e Robinson

ALEX 
GALENO
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VOCÊ SONHA COM
UM FUTURO MELHOR?

AGUARDE.
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CAMPANHA
“A minha preocupação é de como 

o poder econômico interfere nas elei-
ções. Temos mais de 160 congressis-
tas que, de forma direta e indireta, 
estão ligados ao sistema fi nanceiro, 
que hoje ditam as regras nas ques-
tões políticas e fi nanceiras do país. 
Isso não representa a nossa socieda-
de; há uma distorção na representa-
tividade. Estão transformando 1% 
da população, no caso da classe em-
presarial, em 80% da representação 
do Congresso”

CARLOS ALBERTO (PSOL)
“Quero elogiar o programa de 

governo do professor Carlos Alber-
to. É um documento que faz um 
diagnóstico profundo do Rio Grande 
do Norte; traz um conjunto de pro-
posições para o Estado. Sem querer 
subestimar os demais candidatos, 
eu faço um elogio ao professor Car-
los Alberto: tem o melhor programa 
desta campanha”

FÁTIMA BEZERRA (PT)
“A candidatura dela é bem sur-

preendente, pois abriu uma grande 
diferença para os demais candida-
tos. A grande preocupação é saber 
como, caso eleita, vai implementar 
uma política para o Estado. Com que 
forças vai governar?”

CARLOS EDUARDO ALVES (PDT)
“Estão perfi ladas no entorno de 

Carlos Eduardo as mesmas pessoas 

que fazem a velha política no Rio 
Grande do Norte. Ele não apresen-
ta um projeto que mude o cenário 
político potiguar. Carlos Eduardo 
representa um projeto que se arras-
ta ao longo de 40 anos. Faz parte 
de um grupo que manteve o Estado 
em permanente atraso, sem criar 
perspectivas que possibilitassem 
o desenvolvimento econômico. As 
famílias Alves, Maias e Rosados 
nunca criaram uma perspectiva de 
crescimento”

ROBINSON FARIA (PSD)
“Acho que o projeto econômico 

de Robinson Faria está esgotado. É 
uma gestão fracassada, com cons-
tantes atrasos nos pagamentos, o 
que afeta a própria economia poti-
guar. Pois na medida que o servidor 
não recebe seu salário, a economia 
fi ca, de certa forma, paralisada. O 
governo sofre de paralisia no desen-
volvimento econômico”

STYVENSON VALETIM (REDE)
“É até difícil fazer uma análise, 

pois é uma fi gura nova na política, 
que ganhou notoriedade com as 
ações de fi scalizações de trânsito. A 
grande interrogação é: qual a sua 
visão programática? Qual será a vi-
são ideológica? É uma incógnita. Ele 
ainda não disso qual será seu plano 
de exercício de Senado. Para atuar 
no Senado, é preciso ter uma capaci-
dade de manter um debate crítico ao 
“status quo” da política brasileira”. 

Candidato do PSOL afi rma que Zenaide 
tem vinculação com práticas do irmão

ELEIÇÕES

José Aldenir / Agora RN

Professor Laílson de Almeida avalia que a deputada federal representa as práticas tradicionais da 
política potiguar, apesar de ela ter buscado desvencilhar a imagem da campanha dos laços familiares

O professor Laílson de Almeida, 
candidato ao Senado pelo PSOL, ava-
lia que a deputada federal Zenaide 
Maia (PHS), uma das concorrentes às 
duas cadeiras de senador, representa 
práticas da política tradicional no Rio 
Grande do Norte. Segundo o socia-
lista, a campanha da candidata está 
ligada ao irmão, o ex-deputado João 
Maia (PR), enredado em uma série de 
casos de corrupção.

“Ela tem vinculação com um 
grupo tradicional capitaneado pelo 
irmão, o ex-deputado João Maia. 
Será que ela tem pensamento vin-
culado a esta vertente? Será que ela 
tem este compromisso com os movi-
mentos sociais?”, indaga Laílson de 
Almeida.

De acordo com o candidato do 
PSOL, a propaganda eleitoral de 
Zenaide Maia tenta desvencilhar, 
sem sucesso, a imagem dela da do 
irmão e demais parentes envolvidos 
em corrupção, como o sobrinho Gled-
son Maia, ex-superintendente do 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura (DNIT), acusado de desvios 
de recursos em obras no Rio Grande 
do Norte. “A campanha dela tenta se 
distanciar dos laços familiares. Acre-
dito que o candidato não pode ter 
um histórico de contato com práticas 
condenáveis. Essa é grande questão: 
o eleitor precisa analisar, de forma 
exaustiva, a vida dos candidatos. O 
eleitor necessita ter o protagonismo 
de separar o joio do trigo”, defende. Professor Laílson de Almeida disputa uma das duas cadeiras ao Senado no RN
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Henrique vai voltar ao poder caso 
Carlos Alves vença, diz Robinson

OLIGARQUIA

José Aldenir / Agora RN

Governador demonstrou preocupação com a situação do RN, caso os Alves 
voltem a ser um nome dominante na administração do Executivo Estadual

O governador Robinson Faria, 
candidato à reeleição pelo PSD, 
acredita que o ex-ministro Henrique 
Alves voltará simbolicamente ao po-
der no Rio Grande do Norte caso o 
primo, o candidato Carlos Eduardo 
Alves (PDT), ganhe as eleições deste 
ano para o Governo. Em entrevis-
ta à 98 FM, Robinson demonstrou 
preocupação com a situação do RN, 
caso os Alves voltem a ser um nome 
dominante no Executivo.

“O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, foi indicação de Henrique. Eu 
não tenho nada contra Álvaro, mas 
é certo que Henrique vai voltar ao 
poder se seu primo vencer”, afi rmou.

Embora Henrique tenha pro-
metido que não retornaria à política 
após deixar a prisão, onde fi cou preso 
entre 6 de junho de 2017 e 4 de maio 
de 2018, fontes próximas afi rmam 
que o ex-presidente da Câmara dos 

Deputados tem ajudado a articular a 
campanha de Carlos Eduardo.

Robinson afi rmou que tem sido 
sucessivamente “sabotado” em Bra-
sília porque venceu Henrique Alves 
nas eleições ao Governo do RN em 
2014. “Eu derrotei as oligarquias. 

Quem derrota um Alves no RN fi ca 
sentenciado. Enquanto não se des-
truir a pessoa que derrotou um Al-
ves, eles não se conformam. Eles têm 
televisão e jornal, e diariamente, por 
quatro anos, fi zeram matérias nega-
tivas contra mim”, criticou.

Henrique foi preso por força de 
dois mandados de prisão preventiva, 
um expedido pela Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte e outro pela de 
Brasília. O primeiro deles, relativo à 
operação Manus (que apura supos-
tos desvios na construção da Arena 
das Dunas), já havia sido derrubado 
em fevereiro. O segundo, relativo à 
operação Sépsis, apura fraudes na 
Caixa Econômica Federal. O ex-mi-
nistro atualmente cumpre recolhi-
mento domiciliar. A medida foi im-
posta pelo juiz Eduardo Guimarães,  
em troca da prisão preventiva da 
operação Manus. 

Ex-ministro na campanha de 2014



Odontóloga e médica oftalmo-
logista, a vereadora de Natal Carla 
Dickson (Pros) já deu duas provas 
de que ama trabalhar na área saú-
de. Com um mandato de vereadora 
há um ano e meio, ela demonstrou 
– em termos de projetos de lei – que 
trabalha por uma saúde pública que 
ofereça dignidade para a população, 
especialmente os mais excluídos, 
além de um trabalho comprovado na 
recuperação de usuários de drogas.

Em seu primeiro mandato como 

vereadora, Carla Dickson fortaleceu 
um trabalho social que começou há 
20 anos. Exercendo o mandato com a 
fi nalidade de poder contribuir mais 
com o próximo, a vereadora expli-
ca que é possível fazer leis justas 
e fi scalizar a prefeitura, mas não 

esconde o fato de ver suas emendas 
parlamentares não serem aplicadas 
pelo poder executivo municipal com 
empenho. Sincera, ela diz que é pre-
ciso fi car em vigília para garantir a 
aplicabilidade das emendas.

Nesses 18 meses de atuação co-

mo vereadora, Carla Dickson desen-
volveu e fez virar lei questões impor-
tantes para a saúde, como o combate 
ao câncer de colo de útero e a vacina-
ção contra o vírus do HPV. Segundo 
a vereadora, os índices de preventivo 
em Natal estavam aquém e eram os 
menores do País. Com a implantação 
da lei que criou o Março Lilás, a rea-
lidade começou a mudar.

A partir daí, Carla Dickson uniu 
dois de seus principais projetos que 
hoje são leis na área da saúde – o 
Março Lilás com o Mulher 365, ga-
rantindo que dez Unidades Básicas 
de Saúde em Natal fi quem abertas 
durante o sábado para que mulheres 
possam fazer exames. Este ano, a 
vereadora e candidata a deputada 
federal está conseguindo realizar 
outro objetivo: aumentar a coleta de 
exames preventivos e manter a vaci-
nação contra o vírus do HPV.
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Com foco na saúde da mulher, Carla 
Dickson concorre a deputada federal

PERFIL

Carla Dickson / Divulgação

Vereadora afirma ter 
certeza que em Brasília 
vai poder ampliar todas 
as políticas de saúde e 
combate às drogas de 
Natal para todo o País

Vereadora é autora de projetos como o Março Lilás e o Mulher 365

Combate à violência e à 
venda de álcool a jovens

A violência contra a mulher é 
um assunto sempre presente na 
pauta de Carla Dickson. Durante o 
Agosto Lilás, outra lei de autoria da 
vereadora, inúmeros assuntos em 
defesa da mulher foram discutidos: 
entre eles a Lei Maria da Penha. 
Carla Dickson explica que, neste mo-
mento, o objetivo é aumentar o nú-
mero de delegacias específi cas para 
a mulher, com o objetivo de diminuir 
e depois eliminar com o feminicídio. 
Outra frente de trabalho da verea-
dora é voltada contra o suicídio. “Só 
na ponte Newton Navarro são 365 
tentativas por ano, uma por dia. O 
primeiro passo para este projeto é 
instalar telas de segurança”, disse.

Estas são apenas algumas das 
razões que fazem de Carla Dickson 
uma forte candidata a deputada fe-
deral. Ela é esposa do deputado es-
tadual Albert Dickson. O casal evan-
gélico e preocupado com o bem-estar 
da família quer estender a atuação 
política no Estado. Carla Dickson 
promete empenho em um trabalho 
que muita gente “fecha os olhos”: a 
venda de bebidas alcóolicas para me-
nores de 18 anos.

Uma das principais motivações 
de Carla Dickson é colocar o projeto 

Mulher 365 na pauta do Ministério 
da Saúde, tornando-o nacional. “Sou 
da área de saúde e conheço como 
funciona o Sistema Único de Saúde. 
Sei que como contribuir para me-
lhorá-lo e torná-lo mais acessível à 
população. Contudo, deixo claro que 
vou lutar por outros assuntos essen-
ciais, como escola profi ssionalizante 
em tempo integral, estrutura para o 
turismo, fortalecimento dos hospi-
tais regionais, melhoria das mater-
nidades e o fi m da ambulanciotera-
pia. O Brasil requer pessoas fazendo 
política de forma honesta, objetiva e 
efi ciente”, fi naliza. 

“O Brasil requer
pessoas fazendo
política de forma
honesta, objetiva
e eficiente”
Carla Dickson
Candidata a deputada federal

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

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

PROPOSTAS

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



CNPJ CANDIDATO  31.234.87210001- 48 / PRTB. Valor  R$ 850,00. 
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 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 28/09 ate 01/10/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

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

A estação mais colorida do ano chegou com ofertas exclusivas.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

ideal para ideal para 
terráriosterráriosterrários

Exclusividade  Exclusividade  Exclusividade  Exclusividade  Exclusividade  

Exclusividade  

purifica, algicida, 
clarifica, oxida 

purifica, algicida, 
clarifica, oxida 

purifica, algicida, 

e suaviza

faixa de cortefaixa de corte
28cm28cm

Fo
to

 Il
us

tra
tiv

a

R$ 39,90 
 cada

ORQUÍDEA PHALAENOPSISORQUÍDEA PHALAENOPSIS
Pote 15.
CÓDIGO: 89207720

R$ 4,90 
 cada

CACTO MINI
Pote 06.
CÓDIGO: 89209162

R$ 49,90 
 cada

VASO DE VIDRO TRANSPARENTE
Mod. Aquário, 17cmx23cm. Luvidarte.
Plantas não inclusas.
CÓDIGO: 87785236

R$ 9,90 
 cada

TERRA NEW SOLO PLANTIO
Embalagem com 4kg. Geolia.
CÓDIGO: 87318980

R$ 9,90 
 kit

KIT SEMENTES ISLA
Com 3 tipos de sementes. Isla Sementes.
Código: 89573330-89573316-89573323-89573344-89573302

R$ 159,90 
 cada

APARADOR DE GRAMA 800W
Mod. TT800S, 220V. Tekna.
Certificado compulsória Inmetro - OCP nº 0040. 
CÓDIGO: 88345390

R$ 154,90 
 cada

CLORO 5 EM 1
10kg, multiação. Axton.
CÓDIGO: 89707016

R$ 199,90 
 cada

POLTRONA
Mod. Sunday, 84cmx59cm, Mod. Sunday, 84cmx59cm, 
em plástico, diversas cores. Grosfillex.
Peso: 3,2kg
CÓDIGO: 89860442-89860435-89860463

R$ 59,90 
 cada

VASO BROMÉLIAVASO BROMÉLIA
32cm, diversas cores. Naterial.
CÓDIGO: 87781155-87781190-
87781183-8907421687781183-89074216

R$ 64,90 
 cada

CONJUNTO DE FERRAMENTASCONJUNTO DE FERRAMENTAS
Em inox, com 3 peças. Geolia.
CÓDIGO: 88538576
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sindicatodosmedicos.rn @sinmedrn (84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE SER SINDICALIZADO .

www.sinmedrn.org.br

Prefeitura vai gastar R$ 27 mil 
em ultrassonografi a nas árvores

NATAL

José Aldenir / Agora RN

Serviço faz parte do manejo arbóreo da cidade, com a realização de outras 
atividades, e pode chegar a um investimento total de R$ 4 milhões

A Prefeitura do Natal pretende 
gastar até R$ 27 mil por ano em 
ultrassonografi as nas árvores de 
Natal. Os serviços têm como objetivo 
examinar a situação fi tossanitárias 
das unidades e ainda estão sem pre-
visão de serem iniciados.

A Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos (Semsur) informou que, 
no contrato a ser assinado com a em-
presa que fará o manejo arbóreo da 
cidade, o serviço de ultrassonografi a 
terá o valor unitário de R$ 178,57. E 
que, neste mesmo contrato, há um 
teto máximo que determina a reali-
zação de 10 ultrassons por mês. Con-
siderando outros serviços, o valor 
anual do contrato é de R$ 26.668,33.

Além destes, serão realizados 
serviços de poda, supressão vegetal, 
tratamento fi tossanitário, composta-
gem para aproveitamento do mate-
rial orgânico e limpeza de coqueiros. 

Segundo a Semsur, cada um des-

ses serviços apresentam um valor 
global, que somados uns aos outros, 
alcançam a quantia de R$ 4 milhões. 

A secretaria acrescenta ainda 
que o ultrassom presta apoio ao ser-
viço de avaliação de vegetais e tem 
papel fundamental na manutenção 
de árvores saudáveis da cidade.

A medida é questionada pelo 
presidente da Comissão de Saúde 
da Câmara de Natal, vereador Fer-
nando Lucena (PT). “Temos pessoas  
na fi la de espera há dois anos para 
realizar um exame parecido e não 
conseguem. Acabam morrendo por 
falta de diagnóstico”, fi naliza. 

Preço unitário de uma ultrassonografi a em uma árvore é de R$ 178,57

PROTESTO

Ato contra Bolsonaro 
espera reunir 10 mil 
pessoas em Natal 

O movimento de mulheres 
contra o candidato à Presidência 
pelo PSL, Jair Bolsonaro, que 
ganhou força com a criação 
um grupo do facebook – e que 
atualmente conta com mais de 
3,4 milhões de participantes – vai 
às ruas por todo o Brasil no 
próximo sábado, 29. Em Natal, a 
concentração da manifestação está 
programada para acontecer em 
frente ao shopping Midway Mall, a 
partir das 15h. A organização espera 
a participação de 10 mil pessoas.  
O movimento “Mulheres Unidas 
Contra Bolsonaro”, criado no início 
do mês de setembro, materializou 
a rejeição do eleitorado feminino 
contra o representante do PSL. 

José Aldenir / Agora RN

Ato tem início às 15 horas 
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PODE CONFIAR EM 
MAIS EMPREGOS 
PARA O RN!
JOSÉ DIAS sempre atuou e 
vai continuar atuando em defesa do setor 
agropecuário e de pesca.

Sou autor do Projeto de Lei 
que visa legalizar a criação de 
espécies diferenciadas, como 
o peixe Panga, uma alternativa 
a mais de produção para 
o nosso estado, gerando mais 
empregos e divisas para o RN.”

“
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Reforma trabalhista é discutida em 
Natal com presença de ministros 

PALESTRAS

José Aldenir / Agora RN

A temática que envolve a No-
va Lei Trabalhista foi destaque 
na segunda-feira, 24, numa série 
de palestras intitulada “Jornadas 
Brasileiras de Relações do Traba-
lho” – parceria entre a Federação do 
Comércio do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio) e o Instituto Brasileiro 
de Engenharia de Custos (Ibec).

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

O presidente em exercício da 
Fecomércio, Luís Lacerda, consi-
dera que esse projeto é efi caz para 
produção de conteúdo e estimular o 
debate em como derrubar os concei-
tos equivocados a respeito das novas 
normas. Vista de forma negativa 
pela classe trabalhadora, a missão 
das “Jornadas” é justamente desmis-
tifi car os conceitos equivocados com 
relação ao assunto.

De acordo com Vóila Bonfi m, de-
sembargadora aposentada do TRT da 
1ª Região, a reforma altera o direito 
de uma forma que se pode dizer que 
há “um antigo direito do trabalho e o 
novo direito do trabalho”. Não apenas 
regras e artigos foram modifi cados. 
Para ela, também se alterou prin-
cípios. “Uma estrutura na forma de 
pensar o direito do trabalho”, disse. 
Para exemplifi car, a desembargadora 
mostrou um antes e depois do conte-
údo acadêmico que envolve as novas 

normas: Antes, a convenção e o acordo 
coletivo não tinham força de revogar 
ou reduzir os direitos contidos, ou 
seja, apenas em casos excepcionais 
poderiam revogar a lei na CLT e leis. 
Hoje, o acordo coletivo ganha rele-
vância e destaque nas negociações, 
inclusive para retirar e não reduzir 
direitos, mas retirar, reduzir e alterar 
o texto da lei, o que para ela, é uma 
grande novidade.

O ministro Gelson Azevedo, 
aposentado do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), acredita que toda 
mudança gera reações e, assim, po-
de ser favorável a alguns setores e 
desfavorável a outros. “Uma lei que 
dispõe de mais de 100 dispositivos 
legais, é claro que seria impossível, 
como obra humana, que fosse rigoro-
samente perfeita ou rigorosamente 
equivocada. Então, dependendo do 
enfoque, tem para todos os gostos”, 
afi rma.

Para ele, se criaram dois mitos 
com relação à proposta: os mitos pa-
ra os trabalhadores, de que a lei veio 
para destruir os direitos da classe, o 
que é “uma inverdade, no sentido de 
que veio favorecer relações de tra-
balho importantes na atualidade”, 
enfatiza, e para os empregadores, 
de que para eles essa é a “lei áurea”, 
quando na verdade se criaram uma 
série de obrigações. A exemplo, se 
uma empresa terceiriza um deter-
minado serviço, as obrigações con-
tratuais e de trabalho sejam deter-
minadas pelo prestador do serviço e 
não pelo empresário que o contratou. 
Como “tomador” do serviço, não é di-
reito do empresário desautorizar ou 
não um empregado que não é seu. 

Palestras foram marcadas pelo grande número de dúvidas sobre a reforma 

“Jornadas Brasileiras de Relações do trabalho” contou com a participação de desembargadores, 
juízes e empresários ligados à Fecomércio, além de ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Total de passageiros em 
aviões cresce 4,36% 
O número de passageiros de aviões 
no Brasil em agosto foi de 7,8 
milhões, alta de 4,36% em relação 
a agosto de 2017. A demanda por 
viagens aéreas, que leva em conta 
passageiros pagantes e distância 
percorrida, teve elevação de 4,4%.

Divulgação
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CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,79
KG

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

CEBOLA BRANCA
GOMA P/ TAPIOCASINHÁ MARIAPACOTE 1KG

3,99
PCT.

R$

GOMA P/ TAPIOCA
GOMA P/ TAPIOCA
GOMA P/ TAPIOCA

OFERTAS VÁLIDAS DE 28/9/2018 A 30/9/2018OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 28 a 30 de setembro de 2018, enquanto durarem os estoques nas lojas. Garantimos a 
quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos 
retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O 
valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o 
cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa 
equipe de atendimento ao cliente. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Certifi cados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. Imagens meramente ilustrativas.

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

10,49
UNID.

R$

11,99
KG

R$

Pizza Sadia
Diversos sabores, 
unidade c/ 440g

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,35
LATA

R$7,49
PCT.

R$

Salsicha hot 
dog refriada 
Sadia
Pacote c/ 500g

Mortadela tubular Sadilar
Unidade c/ 1kg

6,59
UNID.

R$2,39
PCT.

R$

Queijo parmesão 
ralado Pampulha 
Pacote c/ 50g

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Carne moída 
bovina congelada
Pacote c/ 500g 1,45

UNID.

R$2,99
PCT.

R$ Bisteca 
suína 
congelada 
Aurora

Frango 
congelado 
Seara

5,39
KG

R$Coxão mole 
bovino
Peça, 
a partir de 18,49

KG

R$

Banana 
Pacovan 
Granel 1,99

KG

R$

Cenoura 
Granel 2,49

KG

R$

Pimentão 
verde 
Granel 1,99

KG

R$ 8,99
EMB.

R$
Ovos 
brancos 
grandes
Embalagem 
c/ 2,5 dúzias

Batata 
lavada 
especial 
Granel

Macaxeira 
Granel1,79

KG

R$ 1,99
KG

R$
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OFERTAS VÁLIDAS DE 28/9/2018 A 30/9/2018OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 28 a 30 de setembro 
de 2018, enquanto durarem os estoques nas lojas. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. 
Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A 
condição de parcelamento sem juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos 
com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A através dos 
Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações 
de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para 
outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Consulte os regulamentos 
no site da promoção www.makro.com.br. Certifi cados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. Imagens meramente ilustrativas.

BEBA COM MODERAÇÃO

289,90
UNID.

R$

269,90
UNID.

R$

Pneu 
Direction Sport 
195/65 R15 91H 
ou 195/55 R15 85H

Pneu 
Direction Touring
175/70R14 88T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
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37,90
UNID.

R$36,90
EMB.

R$

14,85
EMB.

R$

Mop Sekito 
Bettanin
Grátis 1 refi l

Saco para lixo reforçado Dover Roll
Embalagem c/ 25 unidades p/ 100L 
ou 50 unidades p/ 50LDetergente 

em pó Tixan
Diversas 
fragrâncias, 
embalagem c/ 1kg

Biscoito recheado 
Richester
Diversos sabores, 
unidade c/ 140g

6,59
EMB.

R$

1,49
UNID.

R$

6,29
UNID.

R$4,49
UNID.

R$

3,29
UNID.

R$

Amaciante 
Aconchego Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Creme Chanty 
Mix TP Amélia
Unidade c/ 200 ml

Catchup Tambaú
Unidade c/ 830g

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional, leve 
16, pague 15 rolos c/ 30m

Café Melitta
Unidade c/ 250g

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

Suco de uva 
Aliança
Garrafa c/ 1,5L

3,85
UNID.

R$

21,90
GARRAFA

R$8,99
GARRAFA

R$

2,99
UNID.

R$

Mistura 
para bolo Finna
Unidade c/ 450g

Flocão de Milho 
Bomilho
Pacote c/ 500g

Feijão-carioca 
T1 Kaldinho
Pacote c/ 1kg

0,89
PCT.

R$

2,79
PCT.

R$

Cerveja Heineken 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,95
LATA

R$

Coquetel de saquê 
Padre Cicero
Garrafa c/ 890ml

2,69
GARRAFA

R$

50%
DE DESCONTO
NA 2ª UNIDADE

Fralda Huggies Turma da Mônica
Diversos tamanhos, pacote hiper

LATA

UNID.
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“ O PT é uma 
galinha que 

cacareja pra 
esquerda e 

põe ovos pra 
direita”

(Leonel Brizola)

>> Triste notícia. O 
cartunista Ziraldo, 85, segue 
em estado grave após um 
AVC hemorrágico. Um dos 
ícones da cultura nacional, 
grande talento do texto e do 
desenho, muito me honra 
tê-lo conhecido. Me chama 
de “gêmeo zodiacal” (somos 
de 24/10) e sempre me 
recebeu com entusiasmo e 
generosidade em seu estúdio 
da Lagoa, no Rio. Ele me 
inspirou a fazer um livro 
com 238 crônicas de futebol, 
sendo o primeiro a ler os 
originais quando concluí 
tudo em 2011. Espero lançar 
ainda este ano.

Ele não e ele sim, assim

As trocas de desaforo nas redes sociais entre seguidores de partidos 
e candidatos estão em altíssima combustão pornográfi ca. A batalha 
dos “likes” e “deslikes” no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram 

instalou um clima de guerra fria doméstica: brasileiros do #NeleNão con-
tra brasileiros do #NeleSim.

As duas hashtags se espalham na internet confrontando amigo versus 
amigo, irmão versus irmão, sulista versus sulista, nordestino versus nor-
destino, artista versus artista e fãs versus artistas. Em nome dos candida-
tos Bolsonaro e Haddad, cantoras, atrizes e outras celebridades viraram 
bandeiras eleitorais.

No aplicativo WhatsApp se multiplicam em velocidade exponencial 
os grupos em defesa desse e daquele candidato ou partido. Há quem não 
desvie o olho um minuto do celular para acompanhar ou alimentar as pen-
dengas. Ontem, as duas hashtags ganharam cada uma sextilha de cordel. 
Confi ram:

>> Capas falsas. As edições das 
três principais revistas semanais 
que chegam às bancas amanhã, 
não terão em suas capas fotos 
e manchetes com o diretor da 
OEA Gerardo de Icaza, como 
mostram imagens nas redes 
sociais. As capas que circulam 
desde quarta-feira são apenas 
montagens, as tais fake news.

>> Apoio novo. O engenheiro 
Roberto Motta, que fundou 
o partido NOVO com João 
Amoedo e agora disputa vaga 
de deputado federal pelo PSC, 
postou na sua conta do Twitter 
um chamamento aos militantes 
novistas que votem em Jair 
Bolsonaro (PSL) para que a luta 
contra o PT acabe no primeiro 
turno. 

>> O rock de Leno. Os selos 
Record Collector e Selo 18 
acabam de prensar o mítico LP 
em vinil do cantor Leno Azevedo, 
gravado e lançado na temporada 
1970-1971. O álbum marcou um 
divisor de águas para o artista 
entre a Jovem Guarda e o Hard 
Rock. Os novos lps têm versões 
preta e branca 180 gramas.

>> Toca Raul. É amanhã, das 
17h à meia-noite, a segunda 
edição do Toca Raul, no Bar 
do Zé Reeira, no Centro. Os 
hits do maluco beleza ao som 
das bandas Moby Dick, Ordem 
dos Templários e Raulzitos, 
além do cantor Erivan Lima. 
Organização da SAMBA, a 
entidade dos amigos e amantes 
do Beco da Lama.

>> Bombar Saturday Night. 
Tudo pronto para amanhã, das 
20h à meia-noite, no bar Bombar 
(Largo do Atheneu) a festa que 
resgata as noitadas da saudosa 
Aplle Discothéque. O evento 
também marca o aniversário de 
2 anos do bar tocado pelo Trio 
Dilermando, André e Márcio. Vai 
rolar os hits da “era disco”.

Eu concordo, esse VAR vai ser 
uma confusão dos infernos. 

(Felipe Scolari)

Maduro chegou de surpresa 
em Nova York. Seria ótimo 

que de surpresa não voltasse à 
Venezuela. 

(Paulo José Lins Pinheiro)

Depois da Dilma engarrafar 
vento, o Flamengo tá 
engarrafando cheiro. 

(Raphael Luiz Saldanha)

PICARDIA NAS REDES

#NELENÃO

Voto na mãe de pantanha
nas kengas do calçadão
voto no Homem-Aranha

e até em Brinquedo do Cão
mas no fi m dessa campanha

eu não voto NELE NÃO!

Sapirico dos infernos
subejo do cramunhão
malefício dos milicos
criador de confusão

e mesmo que haja gritos
eu não voto NELE NÃO!

Infeliz que é odiado
pelo povo da nação

vive sendo renegado
à escória e podridão
foi até esfaqueado

mas não voto NELE NÃO!

Filhote incompetente
da ditadura, da coação

querendo ser presidente
defende a segregação

pois eu grito veemente
eu não voto NELE NÃO!

(Jorge Eduardo)

#NELESIM

Meu voto é contra o PT
e a safadeza sem fi m
é pra tirar do poder
esses safados tudim

para o Brasil se erguer
é que eu voto NELE SIM!

Pra derrotar a maldade
da bandalheira carmim
para que o roubo acabe

façamos todos assim
ninguém vota no Haddad
vamos juntos NELE SIM!

Chega de Lula ladrão
de Zé Dirceu rasputin
partido do mensalão

rouba mais que o Salim
contra a corrupção

é que eu voto NELE SIM!

Chega de patifaria
de ideologia chinfrim
lutemos por harmonia

apagando a estrela ruim
e votando com alegria
dia sete NELE SIM!

(Jorge Armado)
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As eleições de 2018 têm agitado 
as redes sociais. Após Anitta virar 
alvo de um verdadeiro escândalo 
envolvendo seu posicionamento 
político, ela desafi ou Ivete Sangalo, 
Claudia Leite e Preta Gil a ir a pú-

Ivete Sangalo volta às redes 
sociais, mas ignora desafi o

NEM AÍ

Cantora não abordou assunto

Anitta havia desafiado
a artista a aderir à 
campanha “Ele Não”,
contra Jair Bolsonaro (PSL)

blico falar sobre o assunto.  As can-
toras sumiram das redes sociais por 
alguns dias, criando ainda mais um 
clima de tensão nas contas.

Ivete, por sua vez, retornou com 
postagens nada ligadas com política. 
Além da semifi nal do The Voice Bra-
sil, a cantora falou também sobre os 
troféus recebidos durante o Prêmio 
Multishow, na terça-feira, 25.

Os fãs não aceitaram muito bem 
a forma com que a musa ignorou o 
tema. “Você não está nem aí para o 
povo?”, escreveu um internauta. 

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

Trabalhe com toda garra para conquistar um 
aumento. Há chance de quitar ou renegociar 
uma dívida. No amor, use todo seu charme para 
conquistar quem deseja.

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia, 
seja no trabalho ou em família. Boa fase para 
adotar um estilo de vida saudável: abandone 
velhos vícios. No amor, afaste o ciúme.

Determinação e persistência serão essenciais 
para atingir suas metas. Conte com os amigos 
e pessoas experientes. Aja naturalmente para 
atrair quem combina com você.

A cooperação e a troca de ideias serão 
essenciais para você no trabalho. Use sua 
criatividade para estimular os outros. A Lua envia 
ótimas vibrações para a sua vida amorosa.

O cansaço da semana pode pesar. Vença o 
desânimo, alimente-se bem e respeite seus 
limites para não prejudicar a saúde. Há chance 
de se envolver num romance proibido.

Bom dia para investir na saúde. Vai querer 
agilizar as tarefas. Seu empenho pode render 
um aumento. Talvez queira manter um romance 
em segredo, ainda mais se for com colega.

No trabalho, dedique-se a cumprir suas 
metas e some forças com quem tem objetivos 
semelhantes aos seus. É grande a chance de 
uma amizade evoluir para romance.

A Lua no seu paraíso astral indica sorte em tudo 
que decidir fazer. Pode até faturar uma grana em 
jogos e sorteios: faça uma fezinha. A dois, fase 
romântica, companheira e carinhosa.

Mudanças no trabalho podem trazer certa 
preocupação no início do dia, mas tudo indica 
que serão positivas. Na vida a dois, bom dia para 
falar do futuro.

Pode ganhar uma boa grana com algo feito 
em casa. No emprego, dedique-se às tarefas 
que sabe fazer melhor. Noite perfeita para um 
programa tranquilo, só você e seu amor.

O céu incentiva você a seguir o exemplo de 
pessoas que se deram bem na vida. Observe 
como elas agem e aprenda o que puder. Que tal 
fazer um passeio bem romântico com seu bem?

Dia perfeito para trocar ideias com pessoas 
interessantes. Se você busca um novo emprego, 
aproveite para distribuir currículo. Papos 
animados vão facilitar a paquera.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Valentim afi rma a Beto que Luzia só pode estar mentindo sobre o roubo do bebê. Naná e Dodô armam contra 
Karola, que é ofendida por todos os seus vizinhos. Galdino incita Laureta contra Rosa, e revela a Luzia que planeja 
acabar com a vida da cafetina. Rosa se sente culpada quando Valentim desabafa sobre Karola.

SEGUNDO SOL

Margot convida Cris para ir à antiga casa de Júlia. Lenita repreende o comportamento de Isabel, que afi rma que vai 
separar Alain de Cris. Ana tem um mau pressentimento sobre Cris, e sofre por não conseguir falar com a fi lha. Cris 
sofre um acidente na casa de Júlia, e Margot se desespera.  Margot avisa a Alain sobre o acidente de Cris.

ESPELHO DA VIDA

Cecílio observa Cairu e Dom Sabino, sem se revelar. Teófi lo presenteia Dom Sabino e sua família com 
roupas novas. Vera Lúcia fi ca intrigada ao ver Betina saindo do cortiço. Bento promete fi car ao lado de 
Samuca em seu novo projeto. Carmen e Dom Sabino se aproximam. 

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

427531698
968427513
153698724
749356182
536812947
281749356
672985431
894173265
3152648796003102

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

4 2
7 1 3

5 3
7 5

3 4
4 6

4 3
8 9 1

7 9

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).



15ESPORTESSEXTA-FEIRA
www.agorarn.com.br28.09.2018

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

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

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

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

 para:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erika Heronildes Costa da Silva - Coordenador de Compras Governamentais

O Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e dos 
Recursos Humanos, por meio da sua Coordenadoria de Compras Governamentais, conforme 
Portaria 008/2018-GS/SEARH, torna pública a Cotação de Preços para o seguinte objeto: 
SERVIÇOS DE TERCEIRO – VIGILÂNCIA ARMADA. Ficam as empresas interessadas 
devidamente convocadas a apresentarem cotação de preços, do aviso em epígrafe disponibilizado 
através do site: http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao/RegistroPreco e por meio de 
solicitação nos e-mails: crpsearh@gmail.com, cplsearh@gmail.com. Encaminhar a proposta 
comercial, devidamente assinada e digitalizada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 
publicação deste aviso.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 71.004/2018-1 

Natal/RN, 17 de setembro de 2018.

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO - REGISTRO DE PREÇOS/SEARH

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 25/2018-RP

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO RN

Natal, 27 de setembro de 2018
Francisco Fernandes de Brito - Pregoeiro da SEARH.

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Poder Executivo 
do Estado do Rio Grande do Norte, através de seu Pregoeiro Oficial comunica aos interessados 
que realizará o PREGÃO ELETRONICO Nº 25/2018/SEARH, cujo objeto é a contratação de 
empresa para o fornecimento de material de consumo – material de expediente para atender 
as eventuais necessidades dos Órgãos da Administração Pública do Estado do Rio Grande 
do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. Através do sistema de registros de preços O Edital encontra-se à disposição dos 
i n t e r e s s a d o s ,  n a  i n t e r n e t ,  n o  s i t e :  w w w. r n . g o v. b r / l i n k l i c i t a ç o e s  e  
www.comprasgovernamentais.gov.br Data de abertura: 10/10/2018, às 09:00hs, HORÁRIO 
(Brasília/Distrito Federal). Qualquer informação será prestada pelos telefones: (84) 3232-2128 - 
3232-2125, ou, pelo Correio Eletrônico: cplsearh@rn.gov.br e cplsearh@gmail.com.

PROCESSO Nº 188.726/2017-1 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Classifi cado para a semifi nal, 
Brasil encara seleção dos EUA

MUNDIAL DE VÔLEI

Reprodução / FIVB

José Aldenir / Agora RN

Seleção brasileira 
precisa vencer para 
liderar grupo e acabar  
com a invencibilidade 
dos americanos

A seleção brasileira masculina 
de vôlei nem precisou entrar em 
quadra nesta quinta-feira, 27, pa-
ra garantir vaga nas semifi nais do 
Campeonato Mundial. A equipe foi 
benefi ciada pelo triunfo dos Estados 
Unidos sobre a Rússia por 3 sets a 0, 
com parciais de 25/22, 25/23 e 25/23. 
Com o resultado, os EUA chegaram 
a três pontos na liderança do Grupo 
I, enquanto o Brasil permaneceu 
com dois, em segundo, e os russos ca-
íram para terceiro, com apenas um. 
A Rússia já encerrou sua participa-
ção nesta terceira fase do torneio.

Por isso, tanto brasileiros quanto 
norte-americanos já se garantiram 
nas semifi nais. Nesta sexta-feira, ao 
meio-dia (horário de Brasília), as du-
as equipes se enfrentam para defi nir 
quem passará como líder da chave e 

pegará o segundo colocado do Grupo 
J. A seleção brasileira vem de oito 
triunfos e uma derrota, desempenho 
que só é inferior justamente ao dos 
Estados Unidos, que venceram to-
das as nove partidas que fi zeram. 

Ao longo do Mundial, seleção brasileira vem de oito triunfos e uma derrota

Frasqueirão recebe no sábado, 29, jogo entre Atlético Potiguar e Mossoró

FNF defi ne a 3ª rodada da 
Segunda Divisão do Potiguar

JOGOS

A Federação Norte-rio-grandense 
de Futebol (FNF) divulgou a reade-
quação nas datas e nos locais dos jo-
gos da terceira rodada da Segunda Di-
visão do Campeonato Potiguar 2018.

O jogo entre Atlético Potiguar 
e Mossoró, válido pelo grupo 1 do 
torneio, foi antecipado para o pró-

ximo sábado, 29, às 15h, no estádio 
Frasqueirão. Antes, a partida estava 
agenda para o domingo, 30.

Já o confronto entre Cruzeiro e 
Palmeira, que acontece pelo grupo 
2 da competição, foi mantido para o 
domingo, 30, às 15h, e também será 
disputado no Frasqueirão. 

DEFINIÇÃO

Alemanha será a 
anfi triã da Eurocopa
na edição de 2024

A edição de 2024 da Eurocopa 
vai ser realizada na Alemanha. 
Nesta quinta-feira, o país foi 
escolhido como anfi trião do torneio 
continental de seleções em votação 
dos membros do Comitê Executivo 
da Uefa que também contou com a 
participação da Turquia, derrotada 
por 12 a 4. A defi nição se deu em 
Nyon, na Suíça, sede da entidade 
continental.  O resultado da 
votação não causa surpresa, pois a 
Alemanha era considerada ampla 
favorita a ser escolhida para sediar 
a Eurocopa de 2024. 
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Alemães derrotaram a Turquia


