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EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 21H15

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Candidato do PSL aparece com 
58% dos votos válidos, contra 42% 
do adversário do PT. Levantamento 
considera só os votos válidos.

Presidente do partido no RN, 
Ezequiel Ferreira não dá prazo para 
que defi nição aconteça. Legenda é 
a maior da Assembleia Legislativa.

Bolsonaro abre 14 
pontos de vantagem 
para Haddad, aponta 
pesquisa Datafolha

PSDB ouve bases 
para escolher entre 
Fátima e Carlos 
Eduardo no Estado

Prefeito de Caicó é solto, 
mas fi cará longe do cargo

Federação mexe em calendário
e antecipa Campeonato Estadual

Investigado na operação Tubérculo - que apura desvio de recursos do setor de iluminação pública -, Robson 
de Araújo (vulgo, “Batata”) é acusado de corrupção, associação criminosa e dispensa indevida de licitação.

Campeonato será dividido em dois turnos – Copa Cidade do Natal e Copa Rio 
Grande do Norte –, com o retorno das fi nais, em decisão com jogo único.
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ABC é o atual campeão do torneio, que, em 2019, vai começar no dia 9 de janeiro, bem antes do que normalmente acontece

José Aldenir / Agora RN
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Nando Reis faz show 
intimista a Natal
nesta quinta-feira
Cantor promete seus principais 
hits, mas também novidades 
no repertório, para quem for ao 
Teatro Riachuelo hoje à noite.

Leia caderno especial 
sobre a “Festa do Boi”
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A culpa é dele

Após ter abdicado do cargo de deputado estadual em 2016 
para ser vice-prefeito de Carlos Eduardo Alves (PDT) em 
Natal e assumir dois anos depois a Prefeitura, Álvaro Dias 

(MDB) – hoje prefeito da capital – contava com a eleição do fi lho, o 
delegado Adjuto Dias, para a Assembleia Legislativa nas eleições 
deste ano. Todo o trabalho foi feito para que Adjuto tivesse boa 
votação em Natal para que ele recuperasse a cadeira do pai no 
parlamento. O projeto, entretanto, fracassou, e a principal razão 
para isso pode estar justamente em uma ação do “aliado” Carlos 
Eduardo. Informações dão conta de que a mulher do ex-prefeito, a 
secretária municipal da Mulher Andréa Ramalho, mobilizou cargos 
comissionados de três secretarias (as gigantes Assistência Social e 
Saúde, além da sua) para apoiar a vereadora Nina Souza (PDT) para 
deputada, enquanto o fi lho do prefeito concorria ao mesmo cargo. 
Resultado: Nina “roubou” votos de Adjuto, que, por causa disso, não 
conseguiu atingir o objetivo, que era a eleição.

>> Quebra de acordo. Fontes 
ligadas ao Palácio Felipe Camarão, 
sede da Prefeitura do Natal, 
apontam que Álvaro Dias fi cou 
aborrecido com o fato. Diariamente 
durante a campanha, contam as 
fontes, o prefeito era informado de 
que cargos da sua gestão estavam 
se “debandando” para Nina Souza, 
por infl uência da mulher de Carlos 
Eduardo. O gesto foi interpretado 
como quebra de acordo, já que 
o atual prefeito manteve toda a 
equipe do ex tendo a contrapartida 
do voto em Adjuto como uma das 
garantias.

>> Consequências. 
Interlocutores afi rmam que o 
desentendimento pode trazer 
problemas para Carlos Eduardo 
no segundo turno da eleição para 
o Governo do Estado (Carlos 
disputa com Fátima Bezerra/
PT). Em troca da “intromissão” 
indevida do ex-prefeito, Álvaro 
poderia se distanciar do aliado, 
o que poderia custar votos 
importantes a Carlos Eduardo na 
reta fi nal.

>> Em cima do muro. A maioria 
dos partidos políticos que se 
pronunciaram até agora optaram 
pela neutralidade no segundo 
turno da disputa presidencial. 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“O povo não quis 
eleger, quis 

derrotar”

Senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), que não conseguiu se 
reeleger, sobre comportamento 

do eleitor no 1° turno

>> Missão cumprida. 
Terceiro lugar na disputa 
para o Senado, o ex-
governador e ex-senador 
Geraldo Melo (PSDB) 
avalia ter encerrado com 
“dignidade” sua vida política. 
“Tive o dobro da votação do 
governador [382 mil contra 
192 mil] e fui mais votado 
que Garibaldi Alves Filho no 
Estado”, resume e comemora. 
“Vou em frente”, completa.

Preferiram não apoiar nem 
Fernando Haddad (PT) nem 
Jair Bolsonaro (PSL). Nesta 
quarta-feira, 10, foi a vez de DEM, 
Podemos, PPS e PR formalizarem 
seus posicionamentos.

>> Prejuízo. Deputado federal que 
não conseguiu se reeleger, Rogério 
Marinho (PSDB) reconheceu que 
sua atuação em defesa da reforma 
trabalhista lhe causou prejuízos 
políticos e foi fundamental para 
a derrota nas urnas. “O PT fez 
um discurso muito forte aqui 
[Rio Grande do Norte], de que a 
reforma não foi benéfi ca”, afi rmou. 
“Mas não mudaria minha posição. 
Ainda defendo a modernização”, 
complementou o tucano, em 
entrevista à revista Época. Rogério 
marinho foi relator da reforma na 
Câmara.

>> Desabafo. O deputado federal 
Rafael Motta (PSB), por sua vez, 
considerado na pré-campanha o 
parlamentar com menor potencial 
de reeleição, foi curiosamente um 
dos três que conseguiram renovar o 
mandato (além dele, se reelegeram 
Fábio Faria/PSD e Walter Alves/
MDB). Ao falar sobre a façanha, ele 
desabafou: “Disseram que eu não 
chegaria lá, que eu era deputado de 
um mandato só”.

José Aldenir / Agora RN

W
aldem

ir Barreto / Agência Senado

IMPOSTOS

Tributação convoca 
empresas por se 
apropriar de ISS

A Secretaria de Tributação 
de Natal (Semut) convocou nesta 
quarta-feira, 10, os contribuintes 
que estão em débito com o Fisco 
Municipal, relativos à ausência de 
repasse aos cofres públicos do 
recolhimento do ISS – Imposto 
Sobre Serviços – retido de terceiros.

O objetivo é evitar que, devido 
ao não pagamento do crédito 
tributário, a empresa seja inscrita 
na Dívida Ativa e ainda tenha que 
responder criminalmente pela 
apropriação indébita deste crédito, 
uma vez que o imposto recolhido 
pertence ao Município.

“Estamos dando a oportunidade 
de que a situação de cada um seja 
regularizada sem as multas do auto 
de infração”, explica o secretário 
municipal de Tributação, Ludenílson 
Lopes. As empresas listadas têm 
um prazo de 15 dias para liquidação 
dos créditos. 

José Aldenir / Agora RN

Convocados têm 15 dias

SEGUNDOS
EM QUINZE

Daciolo pede anulação
do primeiro turno
O deputado federal Cabo Daciolo 
(Patriota-RJ) pediu à presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Rosa Weber, a anulação do 
primeiro turno das eleições 2018 e 
a adoção do sistema de cédulas. 
O parlamentar, que concorreu à 
Presidência, aponta que houve 
“inúmeras denúncias de mau 
funcionamento” nas urnas eletrônicas.

Paulo Whitaker / Reuters
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Prefeito de Caicó deixa prisão, 
mas segue afastado do cargo

OPERAÇÃO TUBÉRCULO

José Aldenir / Agora RN

Robson de Araújo (o “Batata”) terá de cumprir medida cautelar durante seis 
meses. Ele é acusado de desvio de recursos da iluminação pública de Caicó

O prefeito de Caicó, Robson 
Araújo, mais conhecido como Batata, 
e o vereador Raimundo Inácio Filho, 
vulgo Lobão – ambos presos pela 
“Operação Tubérculo”, por superfatu-
ramento em obras e licitações – foram 
soltos no início da tarde desta quarta-
-feira, 10.  O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte (TJRN) acatou 
as medidas cautelares sugeridas pe-
los advogados. Mesmo soltos, eles fi -
carão afastados de suas funções pelos 
próximos 180 dias.

Batata, Lobão e o lobista Edvaldo 
Pessoa de Farias foram denunciados 
pelo Ministério Público por partici-
pação em um suposto desvio de re-
cursos públicos, especifi camente no 
setor iluminação pública, por meio 
de fraudes com superfaturamento 
nas compras dos equipamentos e 
utensílios. Além disso, o prefeito Ba-
tata já havia sido denunciado duas 
vezes por corrupção ativa e passiva, 
dispensa indevida de licitação e as-
sociação criminosa.

Já o vereador Lobão responde 

processos por corrupção ativa du-
as vezes e o lobista por corrupção 
passiva, tráfi co de infl uência e asso-
ciação criminosa. De acordo com a 
denúncia do Ministério Público, só o 
prefeito teria recebido R$ 70 mil em 
propina. A “Operação Tubérculo” é 
um desdobramento da “Operação Ci-

dade Luz”, iniciada em julho do ano 
passado por um esquema criminoso 
na Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos de Natal, e também da 
“Operação Blackout”, que aponta 
para um superfaturamento e paga-
mento de propina para manutenção 
do contrato de iluminação pública.  

Batata: acusado de corrupção, dispensa indevida de licitação e associação criminosa

OMISSÃO

Justiça Eleitoral do RN ainda aguarda 
prestação de contas de 76 candidatos

José Aldenir / Agora RN

Com a conclusão do primeiro 
turno das eleições 2018, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN) contabiliza 76 can-
didatos omissos ante o dever legal de 
encaminhamento da prestação de 
contas parcial de campanha, provi-
dência exigida pela Lei das Eleições 
e por resolução específi ca.

Ao todo, a Secretaria Jurídica 
do TRE-RN recebeu o registro de 
512 candidaturas, sendo 8 relativos 
ao cargo de governador, 8 ao cargo 
de vice-governador, 15 ao cargo de 
senador, 15 ao cargo de 1º suplente 
de senador, 15 ao cargos de 2º su-
plente de senador, 121 ao cargo de 
deputado federal e 330 ao cargo de 
deputado estadual.

Os inadimplentes somam 76 can-
didatos. Entre eles, estão o candidato 
do PSTU ao Governo, Dário Barbosa, 
e sua vice, Socorro Ribeiro (também 

do PSTU); e os candidatos ao Senado 
Ana Célia Siqueira (PSTU), João Na-
poleão (Rede) e João Morais (PSTU).

A omissão da entrega da presta-
ção de contas parcial, nos termos da 
legislação, caracteriza-se como uma 

falha grave, que pode vir a compro-
meter a regularidade da prestação 
fi nal, por impedir a transparência 
que deve nortear os atos de campa-
nha, retirando da sociedade o direito 
ao exercício do controle social. 

Entre os inadimplentes, está um candidato ao Governo e 3 ao Senado Federal

POSTO IPIRANGA

MPF abre investigação 
contra economista
de Jair Bolsonaro

O Ministério Público 
Federal (MPF) em Brasília abriu 
Procedimento Investigatório 
Criminal (PIC) para investigar 
o economista Paulo Guedes, 
conselheiro econômico do 
candidato do PSL à Presidência, 
Jair Bolsonaro. 

Chamado de “Posto Ipiranga” 
pelo presidenciável e indicado 
como ministro da Fazenda em caso 
de vitória de Bolsonaro, Guedes 
é suspeito de cometer crimes de 
gestão fraudulenta e temerária à 
frente de fundos de investimentos 
(FIPs) que receberam R$ 1 bilhão, 
entre 2009 e 2013, de fundos 
de pensão ligados a empresas 
públicas. Também será apurada 
a emissão e negociação de 
títulos imobiliários sem lastros ou 
garantias. 

Wilton Júnior / Estadão

Guedes é cotado para a Fazenda

SEGUNDOS
EM QUINZE

PDT anuncia “apoio 
crítico” a Haddad
O PDT anunciou nesta quarta-
feira, 10, que dará “apoio crítico’ a 
Fernando Haddad (PT) no segundo 
turno da eleição. Haddad disputará 
a Presidência da República com 
Jair Bolsonaro (PSL). A decisão foi 
anunciada em uma nota, divulgada 
pelo partido, após reunião da 
Executiva Nacional. No primeiro 
turno, o candidato do PDT à 
Presidência, Ciro Gomes, fi cou em 
terceiro lugar. Ex-governador do 
Ceará e ex-ministro da Integração 
Nacional, ele recebeu 13,3 milhões 
de votos (12,47%).

Nacho Doce / Reuters



Com a maior bancada na As-
sembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte, o PSDB ainda não decidiu 
para quem vai direcionar o apoio no 
segundo turno das eleições para o 
Governo do Estado. Sem candidatos 
no pleito, o partido havia ofi cializado 
apoio à reeleição de Robinson Faria 
(PSD), que acabou não conquistando 
votos sufi cientes para continuar na 
disputa. Agora, Fátima Bezerra (PT) 
e Carlos Eduardo (PDT) disputam a 
preferência do eleitorado.

“Por enquanto, o PSDB está es-

cutando – através de reuniões – os 
deputados, prefeitos, vereadores e 
correligionários para a defi nição do 
apoio ao candidato ao Governo do 

Estado” declarou Ezequiel Ferreira, 
presidente do PSDB no Estado.

Ezequiel, que atualmente é pre-
sidente da Assembleia, foi reeleito 

para a nova legislatura da casa com 
mais de 58 mil votos, a maior vota-
ção do Rio Grande do Norte para 
este cargo. O deputado avaliou a 
conquista como reconhecimento 
dos trabalhos desenvolvidos em seu 
mandato. “O resultado das urnas 
superou a nossa expectativa e, ao 
mesmo tempo, mostra que nosso 
empenho foi reconhecido pela popu-
lação. Estamos honrados e quere-
mos transformar essa gratidão em 
novas ações e projetos para o nosso 
Estado”, completou.

O deputado já agradeceu os vo-
tos dos potiguares e reafi rmou, com 
a chegada de novos nomes na As-
sembleia, o compromisso de “mediar 
confl itos e buscar um RN do tama-
nho dos sonhos dos potiguares”. En-
tre as prioridades do tucano, estão 
as áreas da saúde, da segurança e da 
educação. 
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PSDB conversa com as bases para 
decidir quem vai apoiar no 2° turno

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

Aliado de Robinson 
Faria (PSD) no 1° 
turno, partido ainda 
não tomou decisão 
para restante do pleito

O cientista político Homero 
Costa, professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), avalia que o primeiro tur-
no das eleições no Brasil foi marca-
do por intolerância e violência nas 
redes sociais. O especialista culpa 
a beligerância das candidaturas 
envolvidas na disputa eleitoral pe-
lo acirramento dos ânimos entre os 
eleitores.

“Vivemos um clima de muito 
ódio. É um momento de muita 
intolerância. O grande mérito da 

democracia é aceitar a opinião do 
outro”, afi rmou ele, em entrevista 
à rádio 94 FM.

Segundo ele, um dos efeitos do 
clima belicoso durante as eleições 
foi a ausência de debates sobre pro-
postas e programas de governo ao 
longo do primeiro turno. “O segun-
do turno apresenta a oportunidade 
para que os candidatos debatam 
assuntos como saúde, segurança, 
educação, energia e outros temas 
que não foram debatidos até ago-
ra”, reforça. 

Presidente do partido, Ezequiel Ferreira foi reeleito deputado com 58 mil votos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Styvenson opta pela 
neutralidade no 2°turno
O senador eleito Styvenson 
Valentim (Rede) optou nesta quarta-
feira, 10, por se manter neutro 
no segundo turno das eleições 
presidencial e para o Governo do 
Estado. Eleito com mais de 745 
mil votos (25,63% dos válidos), o 
capitão da Polícia Militar afi rmou 
que não quer infl uenciar o voto de 
seus eleitores. Primeiro lugar na 
disputa para o Senado, Styvenson 
não utilizou propaganda no rádio e 
na TV e declarou à Justiça Eleitoral 
ter gastado apenas R$ 36 mil em 
sua campanha.

DISPUTA

“Vivemos um clima de muito ódio”,
diz cientista político Homero Costa

Acervo pessoal

Homero quer discussão de propostas
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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 11/10 a 14/10/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

Agora ficou 
mais fácil chegar 
na Leroy Merlin

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.

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

Tudo para você construir e reformar a sua casa.

ofertas 
imperdíveis
11/10 a 14/10 
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Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

R$ 13,90 
 m2

PISO CERÂMICO 45X45PISO CERÂMICO 45X45
Classe A, uso externo, borda 
arredondada. Escurial.
Caixa com 2m2Caixa com 2m2Caixa com 2m .
CÓDIGO: 89244883

R$ 13,90 
 m2

PISO PARATI 46X46
Classe A, uso externo, borda 
arredondada. Cerbras.
Classe A, uso externo, borda 
arredondada. Cerbras.
Classe A, uso externo, borda 

Caixa com 2,3m2Caixa com 2,3m2Caixa com 2,3m .
CÓDIGO: 89588093

R$ 21,90 
 m2  

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

R$ 14,90 
 m2

PISO ARARIPE 46X46
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Cerbras.
Classe A, uso interno, borda 
arredondada. Cerbras.
Classe A, uso interno, borda 

Caixa com 2,30m².
CÓDIGO: 89588373-89588366
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Equipe de Bolsonaro discute 
fusão de ministérios

Entre as medidas inovadoras em discussão na equipe do 
candidato Jair Bolsonaro (PSC) está a fusão das áreas da 
Cultura, do Esporte e do Turismo em um único ministério, 

levando em conta a concepção moderna de viés econômico, que 
reconhece nesses segmentos na formação de 6 a 7% do Produto 
Interno Bruto (PIB). O novo ministério pode levar os nomes das 
três áreas, mas podem também ganhar uma nova denominação: 
Ministério da Indústria do Entretenimento.

1 >> Ideia é positiva
A fusão de ministérios agrada a 
equipe de Bolsonaro, incluindo 
Stavros Xanthopoylos, professor 
da FGV responsável pela área de 
Educação.

2 >> MEC de volta?
Especialistas em Educação ligados 
ao Exército defendem a fusão 
das pastas sob o antigo nome do 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC).

3 >> Esporte e educação
O Esporte tem o papel da 
preparação física como valor de 
cidadania, ideia simpática ao 
candidato, o que fortalece a opção 
pelo velho MEC.

4 >> Não é mais assim
Para setores militares, Cultura 
e Esporte são ligados ou 
“subordinados” a Educação, mas 
esse entendimento é considerado 
superado.

>> Centauro completo
Dono de verve devastadora, Carlos 
Lacerda sabia provocar, ofender 
e desestabilizar os adversários 
como ninguém. Protagonizou 
debates acalorados e gargalhadas 
intermináveis com suas “tiradas”. 
Certa vez, nem mesmo Leonel 
Brizola, outro craque no mister, 
conseguiu rebater um célebre ataque do ex-governador da Guanabara: 
“Brizola é uma espécie de centauro, metade cavalo, a outra também...”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Nem o PT, nem 

o candidato 
Bolsonaro”

Candidato derrotado do PSDB 
Geraldo Alckmin sobe no 
tradicional muro tucano

>> ‘Maldição’ Cunha 
derrota seus algozes 
nas urnas
Os deputados que 
votaram favoráveis 
à celebrada cassação 
do ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha 
não conseguiram tirar 
partido, nas urnas, da 
posição fi rme contra 
o parlamentar que se 
encontra preso há mais 
de sete meses. Apenas 
quatro dos 12 “algozes” 
de Cunha no Conselho 
de Ética da Câmara 
foram reeleitos domingo. 
Entre os aliados de 
Cunha um perdeu o 
mandato: Laerte Bessa 
(PR-DF).

>> Indignação cidadã
O deputado Vinicius Poit (Novo-
-SP), que apoia Bolsonaro no 2º 
turno, espantou-se com as 300 
mil adesões ao seu abaixo-assina-
do contra o reajuste de 16% para 
parlamentares. Sua meta era 100 
mil assinaturas.

>> Armando Duas Quedas
O senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) está a uma eleição 
igualar a marca de um ilustre 
político pernambucano, João 
Cleofas. Após três derrotas nas 
urnas, ele passou a ser chamado 
de “João Três Quedas”.

>> Te cuida, Face
O youtuber Luís Miranda 
(DEM-DF) saiu de Miami, onde 
morava há 4 anos, para ser eleito 
deputado federal em Brasília. Seu 
primeiro projeto torna Facebook e 
etc co-responsáveis pelas ofensas 
que agasalham.

>> Assassinos covardes
O governo brasileiro está 
convencido de que o vereador 
venezuelano Fernando Albán 
foi vítima de assassinato pelos 
meganhas da ditadura loca. Ele 
“caiu” do prédio da polícia política 
de Nicolás Maduro.

>> Muito difícil
O senador eleito Major Olímpio 
(PSL-SP), muito ligado a 
Bolsonaro, acha “muito difícil” 
Renan Calheiros se eleger 
presidente do Senado. Os novos 
senadores, avalia, não aceitariam 
isso. Querem mudança.

>> Ela quer ser deputada
“Com certeza em 2020 não”, disse 
Janaína Paschoal ao Bastidores 
do Poder, da rádio Bandeirantes, 
sobre eleição à prefeitura 
paulistana. Ela não quer outra 
coisa senão cumprir o mandato de 
2 milhões de votos.

HUMBERTO

Jair Bolsonaro (PSL) aparece 
com 58% dos votos válidos na  pri-
meira pesquisa Datafolha no se-
gundo turno da eleição presidencial, 
divulgada nesta quarta-feira, 10. 
Fernando Haddad (PT) tem 42%. 
O cálculo desconsidera os eleitores 
que pretendem votar nulo ou em 

branco, ou seja, se refere aos votos 
válidos.

Nas intenções de votos totais, 
Bolsonaro tem 49% e Haddad, 36%. 
Brancos e nulos somam 8%, en-
quanto 6% disseram estar indecisos.

A única região em que Haddad 
ganha de Bolsonaro é o Nordeste 

Bolsonaro abre 14 pontos sobre 
Fernando Haddad, diz Datafolha

PESQUISA
José Aldenir / Agora RN

Candidato do PSL tem 58% dos válidos

Cálculo da pesquisa divulgada ontem desconsidera
os eleitores que pretendem votar nulo ou em branco

(52% a 32% dos votos totais). No 
Sudeste, região mais populosa do 
País, o candidato do PSL vence por 
55% a 32% e no Sul, por 60% a 26%. 
A vitória também seria tranquila 
no Centro-Oeste (59% a 27%) e um 
pouco mais apertada no Norte, com 
51% a 40%.

A pesquisa está registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
sob o protocolo  BR-00214/2018 e 
foi contratada pelo jornal Folha de 
S. Paulo e pela Rede Globo. Foram 
ouvidas 3.240 pessoas em 227 mu-
nicípios. A margem de erro é de dois 
pontos porcentuais para mais ou 
para menos, e o grau de confi ança 
é de 95% — o que quer dizer que 
há 95% de chance de os resultados 
representarem a realidade. 
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Sexta-feira (12)

Palco TNT Energy Stage
20h20 - Jade Baraldo
21h40 - ÀTTØØXXÁ
23h30 - Cordel do Fogo Encantado
2h - Pitty

Palco Coca-Cola
19h40 - Alfonsina (Uruguai)
21h - Saint Chamaleon (Áustria)
22h30 - Far From Alaska
0h30 - Nação Zumbi

Palco MADA Arena
18h - Demonia
19h - Talma e Gadelha
20h - Rieg
21h - Duda Beat
22h - Dingo Bells

Sábado (13)

Palco TNT Energy Drink Stage
19h40 - Angela Castro
21h10 - Luísa e Os Alquimistas
22h50 - Rincon Sapiência
0h30 - Franz Ferdinand (UK)

Palco Coca-Cola
19h - Oto Gris
20h20 - Alphorria
22h - Larissa Luz
23h40 - Francisco El Hombre
2h - Baiana System

Palco MADA Arena
19h - Ciro e a Cidade
20h - Ardu
20h - Bex
21h - Potiguara Bardo

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO MADA 2018:

Festival Mada completa 
20 anos e leva o rock 
para a Arena das Dunas

MÚSICA

Reprodução / Divulgação

Nova edição do Música Alimento da Alma terá 
atrações como Franz Ferdinand, Nação Zumbi, 
Baiana System, Pitty e a potiguar Far From Alaska

O Festival Música Alimento da 
Alma (Mada) celebra 20 anos em 
2018. A principal atração deste ano é 
a banda escocesa Franz Ferdinand, 
que traz para o público potiguar o 
álbum Always Ascending. A expec-
tativa é de reunir 20 mil pessoas no 
estádio Arena das Dunas entre os 
dias 12 e 13 de outubro.

Conhecida por hits como “Take 
me out”, “Do You Want to”, “This 
Fire”, “Darts of Pleasure”, a banda 
Franz Ferdinand já emplacou cinco 
músicas nas paradas inglesas.

Além disso, conquistaram um 
Mercury Prize e uma indicação ao 
prêmio de Melhor Álbum Alternati-
vo no Grammy. 

A banda é formada por Alex 
Kapranos, Bob Hardy, Paul Thom-

son, Julian Corrie e Dino Bardot. 
Além de Natal, a banda toca em 
outras cidades brasileira. O primeiro 
show da turnê acontece nesta quin-
ta-feira, 11, em Curitiba (PR).

Além de Franz Ferdinand, o 
festival terá apresentações de Na-
ção Zumbi, Baiana System, Pitty e 
Francisco El Hombre. Também faz 
parte da lista de apresentações a 
banda potiguar Far from Alaska.

Os ingressos custam de R$ 60 a 
R$ 360. 

Os portões abrem às 17h e os 
shows começam às 18h.

Além das atrações musicais, o 
Festival Mada terá a tradicional 
“Feira Mix”, em que reúne trabalhos 
de arte, cultura pop, moda e artesa-
nato criativo. 

Banda escocesa Franz Ferndiand é uma das atrações da nova edição do Mada
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Polícia Federal prende líder do tráfi co 
internacional de drogas em Natal 

OPERAÇÃO AEGIR

Reprodução / PF

Quadrilha utilizava contêineres no Porto do Rio de Janeiro para transportar cocaína até os países da 
Europa; investigação aponta que estivadores eram contratados para enconder as drogas nos navios

A Polícia Federal (PF) defl agrou 
na quarta-feira, 10, uma operação 
contra o tráfi co internacional de 
drogas. Batizada de Aegir, a ação 
tem o objetivo de combater o tráfi co 
internacional de drogas. O líder da 
quadrilha foi preso em Natal.

Segundo a investigação, os trafi -
cantes utilizavam a “contaminação”  
de contêineres a bordo de navios de 
carga, a fi m de enviar cocaína para 
a Europa.

Segundo a PF, o chefe da qua-
drilha foi preso em Natal, no Rio 
Grande do Norte. O nome dele não 
foi divulgado. Segundo a investiga-
ção, o homem ia com frequência ao 
Rio de Janeiro para administrar a 
ação criminosa. Um outro membro 
do grupo foi detido em João Pessoa, 
na Paraíba.

De acordo com as investigações, 

a quadrilha operava no tráfi co in-
ternacional pelo método conhecido 
como “içamento” ou “pescaria”, que 
consiste em levar a carga de drogas 

para dentro de navios ancorados nos 
portos, permitindo que os estivado-
res que estão no convés das embar-
cações transbordem a droga com o 

auxílio de cordas e “contaminem” 
os contêineres que haviam sido pre-
viamente escolhidos de acordo com o 
destino da remessa de cocaína.

Ainda de acordo com informa-
ções da PF, um fl agrante foi feito no 
Porto do Rio na noite da última ter-
ça-feira, 9. Na ação, 78 kg de cocaína 
pura foram apreendidos. Segundo os 
agentes, as empresas prejudicadas 
pela quadrilha não sabiam do esque-
ma.

Segundo a Polícia Federal, o no-
me da operalçao, Aegir, remete à cul-
tura nórdica, sendo o deus dos mares 
e oceanos. Segundo a mitologia, a 
entidade  era ao mesmo tempo cul-
tuada e temida pelos marinheiros, 
pois estes acreditavam que Aegir 
aparecia na superfície para tomar 
homens e cargas e levá-los para seu 
salão no fundo do oceano . 

Material apreendido pelos agentes da Polícia Federal durante a operação Aegir

Parnamirim garante uso de 
nome social na administração

CIDADANIA

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Parnamirim, Rosa-
no Taveira,  publicou nesta quarta-
-feira, 10, decreto regulamentando 
o uso de nome social em pessoas 
denominadas travestis, transexuais 
e transgêneros, no âmbito da admi-
nistração pública municipal direta 
ou indireta.

Nome social é aquele adotado 
pelo indivíduo e que corresponde ao 
gênero pelo qual o mesmo se reco-
nhece, se identifi ca e é reconhecido 
na sociedade. Para estes casos, o 
nome civil somente será exigido 
quando indispensável, apenas pa-
ra uso interno da administração e, 
mesmo assim, acompanhado pelo 
nome social.

“O uso do nome social resguar-
da um direito que é do cidadão e 
por isso, deve ser assegurado pela 
administração pública com base em 
princípios legais como o da isonomia, 
que sustenta os direitos e garantias 
fundamentais dos brasileiros”, disse 
o prefeito Taveira.

A solicitação do uso do nome so-
cial pelo servidor público municipal, 

travesti, transexual ou transgênero, 
seja ele efetivo, estagiário, terceiriza-
do ou voluntário, pode ser realizado 
a qualquer tempo junto à Secretaria 
Municipal de Administração e Re-
cursos Humanos (Searh).

Para menores de 18 anos não 
emancipados, o nome social deve-
rá ser declarado pelos seus pais ou 
responsáveis. A Searh atenderá aos 
pedidos de utilização do nome social 
pelos servidores, modifi cando o ca-
dastro de dados, alterando nomes na 
lista de ramais e os modifi cando em 
sistemas de informática. 

Ação entrou em vigor na quarta-feira

CONSERTO

Call Center da 
Semsur vai passar por 
manutenção técnica

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (SEMSUR) 
informa que o atendimento por meio 
do Disk-Iluminação (Call Center), 
realizado através do número 0800 
281 8980, estará instável nos 
próximos dias em decorrência 
de uma manutenção nas linhas 
telefônicas. Devido aos problemas 
técnicos e a fi m de manter a 
agilidade na prestação do serviço, a 
SEMSUR destaca que os pedidos 
de reparo na iluminação pública das 
ruas de Natal também podem ser 
feitos pela internet. A expectativa é 
de que o atendimento seja retomado 
normalmente na próxima semana. 

José Aldenir / Agora RN 

Serviço passa por manutenção

SEGUNDOS
EM QUINZE

Aeroporto espera aumento 
passageiros no feriadão
Entre esta quinta-feira, 11, e a 
segunda-feira, 15, durante o 
feriado nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, a movimentação no 
Aeroporto de Natal deverá ser 
de 29.475 passageiros, entre 
embarques, desembarque 
e conexões. A Inframerica, 
administradora do Terminal aéreo, 
espera para o período 212 pousos 
e decolagens, incluindo 14 voos 
extras. A estimativa para quinta-
feira, 11, é de 6.258 mil passageiros 
e 45 pousos e decolagens, com 
fl uxo mais intenso a partir das 13h. 
Na segunda-feira, no retorno do 
feriado, a previsão é de 5.883 mil 
usuários e 42 movimentos aéreos. 
A grande procura é para as regiões 
Sudeste.

José Aldenir / Agora RN
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Idoso constrangido em consulta 
médica vai depor na delegacia

HUMILHAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Aos 72 anos, ele teve a receita rasgada pela médica, ao responder que seu 
voto seria em um candidato diferente do dela, na última segunda-feira, 8

O paciente aposentado de 72 
anos vai prestar depoimento na De-
legacia Especializada de Proteção do 
Idoso, nesta quinta-feira, 11. O idoso 
teve a receita rasgada pela médica 
ao responder que seu voto seria em 
um candidato diferente do dela, na 
última segunda-feira, 8.

A delegada que está à frente do 
caso, Ana Paula Diniz, informou que 
já fez o despacho do boletim para 
que sejam iniciadas as declarações. 
“O depoimento da vítima, em se-
guida as testemunhas, se houver, 
posteriormente, a médica também 
vai ser notifi cada a prestar esclare-
cimentos”, declarou a delegada Ana 
Paula Diniz.

O caso aconteceu no Hospital 
Giselda Trigueiro. A direção do hos-
pital esclareceu que esta não é uma 
conduta adotada pelo Hospital, nem 
muito menos de orientação da Se-
cretaria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap). A profi ssional fi cará tempo-
rariamente afastada das atividades.

O Conselho Regional de Medi-
cina do Rio Grande do Norte (Cre-
me-RN) informou que vai abrir uma 
sindicância para apuração dos fatos 
e será tomada as medidas cabíveis, 

dando amplo direito de defesa a mé-
dica envolvida. A Sesap informou que 
iniciará um processo de abertura de 
procedimento de sindicância e tomará 
as medidas cabíveis dentro da Lei. 

José Alves de Menezes é servidor aposentado e já trabalhou com a médica

CAMPANHA

Macaíba celebra “Outubro Rosa” com 
caminhada até o Centro de Cultura

José Aldenir / Agora RN

Na manhã desta quarta-feira, 
10, centenas de mulheres vestiram 
a cor da campanha denominada de 
Outubro Rosa, percorrendo várias 
ruas do Centro de Macaíba em dire-
ção ao Centro de Cultura para cha-
mar a atenção sobre a prevenção e 
combate ao câncer de mama.

Após a caminhada, houve uma 
série de ações gratuitas para a po-
pulação feminina, em parceria com 
o Sesc/RN e o Senac/RN, como corte 
de cabelo, design de sobrancelhas, 
orientações nutricionais, atendi-
mentos preventivos, solicitação de 
mamografi as e uma apresentação 
artística do grupo de mulheres 
“Mãos amigas”. O evento foi coorde-
nado pela Prefeitura, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Saúde.

O mês de outubro é caracteri-
zado por ações de diversos órgãos e 
entidades que empenham os seus es-
forços pela detecção precoce do cân-

cer de mama. São 31 dias dedicados 
à conscientização sobre a temática, 
mostrando os avanços já conquista-
dos e também o desafi o para vencer 

o câncer, uma doença que afeta um 
grande número de brasileiras anual-
mente, sendo a quinta maior causa 
de mortalidade do mundo. 

Mulheres conscientes tornam Outubro Rosa mais forte na luta contra o câncer

REGISTRO

Cadastro de animais 
para castração 
gratuita termina hoje

A Secretaria de Saúde de Natal, 
por meio do Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), encerra hoje 
o período de cadastro online de 
aninais para esterilização gratuita. A 
primeira ação de castração animal 
acontecerá no dia 21 de outubro, no 
CCZ zona Norte. 

A esterilização será no Centro 
de Controle de Zoonoses da zona 
Norte e será inicialmente realizado 
apenas em gatos machos.

Para poder participar da ação, 
é necessário criar cinco animais 
(podendo estes serem cães e 
gatos) mas apenas dois deles serão 
inicialmente castrados, contanto que 
sejam felinos e machos. Os animais 
com prioridade serão aqueles que 
pertencem a pessoas de baixa 
renda em geral. 

José Aldenir / Agora RN

Cães e gatos serão castrados 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Trens Urbanos de Natal não 
irão circular no feriado
A Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) informa que 
nesta sexta-feira, 12, data em 
que se é celebrado o feriado 
de Nossa Senhora Aparecida, 
o Sistema de Trens Urbanos de 
Natal não funcionará. De acordo 
com informe da companhia, 
o sistema estará disponível 
novamente no sábado, 13, a 
partir das 05h20 na Linha Norte, 
no percurso Ceará-Mirim/Natal e 
05h40 na Linha Sul, no percurso 
Parnamirim/Natal.

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

INFORMATIVO 
SEMANAL

Geraldo Ferreira reassume Sindicato dos 
Médicos do RN

seu mandato de presidente. Geraldo 

disputou em nome da categoria o 

mandato de Deputado Federal, tendo 

recebido 6797 votos, boa parte 

oriunda dos médicos, trabalhadores 

da saúde e de pessoas ligadas ao 

cooperativismo e associativismo, 

que foram bandeiras defendidas pelo 

então candidato.

Ao retomar a presidência da 

entidade, Geraldo avalia que tudo 

valeu a pena: “Um agradecimento 

muito sincero aos colegas médicos 

que entenderam o sentido da 

campanha como uma forma de 

estimular a categoria a agir 

coletivamente na eleição de seus 

representantes e na defesa de nossas 

ideias de liberdade, democracia, 

justiça social e eficiência do Estado. 

Foram 6.797 votos que honrarei pela 

confiança que me depositaram”, 

Após o período regulamentar de afastamento de 4 meses, previsto 

pela legislação eleitoral, Geraldo Ferreira Filho retornou, na última 

segunda-feira (8), a presidência do Sindicato dos Médicos do Rio 

Grande do Norte (Sinmed RN), para a continuação do exercício de 

agradeceu. Durante o período de 

afastamento, o vice-presidente do 

Sinmed, Francisco das Chagas 

Bastos, assumiu a administração da 

entidade: “Agradeço também ao 

amigo e Vice-presidente do 

Sindicato, Dr. Francisco das Chagas, 

que durante este período dirigiu com 

dedicação nossa entidade, sempre na 

defesa intransigente dos interesses 

dos nossos associados”, declarou e 

afirmou que as eleições de 2018 

foram um primeiro passo e que 

novos desafios esperam os médicos 

do Rio Grande do Norte. 

Geraldo Ferreira Filho e
Francisco das Chagas,

vice-presidente do 
Sinmed RN.

“Combati o bom 
combate, me sinto feliz e 

estimulado. A luta 
continua”.

Comércios de Natal vão abrir em 
horários diferenciados na sexta

FERIADO

José Aldenir / Agora RN

Câmara de Dirigentes Lojista de Natal informa o funcionamento do comércio 
para que os consumidores se programem para aproveitar melhor o dia

Nesta sexta-feira, 12, é feriado 
nacional em que se comemora o 
Dia da Padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida. A Câmara de 
Dirigentes Lojista de Natal informa 
o funcionamento do comércio.

Nas ruas, tudo estará fechado: 
Alecrim, Centro e Zona Norte. O 
Midway Mall terá a praça de ali-
mentação e lazer aberta das 11hs às 
22hs, as lojas de departamento das 
13h às 21hs, as demais lojas das 15h 
às 21hs. No Extra, o horário será das 
7h às 22h. Na academia Smart Fit: 
das 9h às 15h. No Natal Shopping, a 
praça de alimentação e lazer funcio-
nará das 11h às 22h, os quiosques de 
alimentação das 13h às 22h, as lojas 
âncoras e megalojas das 13h às 21h e 
a Fórmula Academia das 9h às 15h. 
As demais lojas e quiosques funcio-
narão das 15h às 21h. No Cinépolis 
é necessário conferir programação.

No Praia Shopping, a praça de 

alimentação e lazer vai funcionar a 
partir das 11h. As lojas e quiosques 
das 15h às 21h. No Moviecom é ne-
cessário confi rmar a programação. 
No Shopping Cidade Jardim, a pra-
ça de alimentação abrirá a partir das 
11h e as lojas e quiosques vão fun-
cionar das 15h às 21h. No Shopping 
Via Direta, a praça de alimentação e 
lazer vai funcionar das 12h às 22h e 

as lojas e quiosques terão abertura 
facultativa das 14h às 20h. Já no-
Partage Norte Shopping Natal, as 
lojas e quiosques abrirão das 15h às 
21h, a praça de alimentação e lazer 
das 11h às 22h e o cinema a progra-
mação terá que ser conferida. No 
Shopping 10, tudo fi cará fechado. Os 
supermercados terão funcionamento 
das 7h às 21h. 

Nos Shoppings Center, as praças de alimentação vão abrir a partir das 11h   

CAMINHONEIROS 

Empresários querem 
adiar aplicação da 
multa no frete mínimo

A aplicação de multas 
pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
por descumprimento na tabela 
de frete mínimo foi criticada por 
representantes do setor empresarial. 
Em audiência pública para tratar do 
tema, os representantes pediram o 
adiamento na aplicação da regra.

Em setembro, a ANTT informou 
que estudava aplicar multa de 
R$ 5 mil por viagem àqueles que 
contratarem transporte rodoviário de 
carga com valor inferior ao disposto 
pela tabela. A agência disse estudar 
também a aplicação de R$ 3 mil 
para quem anunciar ou intermediar 
a contratação de frete com valor 
inferior ao piso mínimo. 

José Aldenir / Agora RN

Greve em maio parou o Brasil



Na véspera de feriado, Natal dá 
boas vindas ao espetáculo que está 
lotando auditórios em todo o Bra-
sil. Nando Reis apresenta seu novo 
show “Voz e Violão”, no Teatro Ria-
chuelo, nesta quinta-feira, 11. Tendo 
somente o violão como seu parceiro 
de palco, Nando canta seus sucessos 
e apresenta versões diferentes para 
os seus clássicos.

O repertório é recheado de su-
cessos consagrados, como “All Star”, 
“Diariamente”, “Espatódea” e “Reli-
cário”. Além disso, versões de seus 
clássicos também marcam presença 
como “Luz dos Olhos”, “O Segundo 
Sol”, “Quem Vai Dizer Tchau” e “Nos 
Seus Olhos”.

O Agora RN entrevistou o cantor 
para saber o que o público pode espe-
rar. Confi ra:

Você já veio a Natal várias 
vezes para fazer shows. Como é 
estar de volta?

É sempre bom estar de volta, es-
pecialmente com a oportunidade de 
tocar no Teatro Riachuelo.

Uma turnê voz e violão é 
bem intimista. Por que você op-
tou por esse tipo de show?

Venho fazendo esse show desde 
2015, alternando com o show de ban-
da. Creio que as pessoas associam 
minha música à sonoridade de ban-

da - 20 anos de Titãs, depois criei Os 
Infernais. Esse show apresenta um 
outro lado meu.

Qual o repertório?
Muita coisa diferente do que toco 

com banda. Claro que os “hits” esta-
rão presentes. Vario muito o repertó-
rio de um show para o outro.

A última música que você 
lançou, chamada “Rock n’ Roll”, 
traz diversas refl exões políticas, 
sociais e de comportamento. O 
que te inspirou? A atual situa-
ção do País teve infl uência?

O que me inspira é a vida, o mun-
do que está ao meu redor. O curioso 
é que essa música foi escrita há mais 
de 1 ano e se conecta perfeitamente 

com a atualidade. Infelizmente.

Você já viajou por diversos 
lugares do País com essa turnê. 
Preparou algo especial para o 
público potiguar? O que ele de-
ve esperar do show?

Esse show é especial, como falei 
acima. Escolho o repertório no dia do 
show.

Seu último álbum foi lança-
do no fi nal de 2016. Quais são 
seus planos para os próximos 
anos? Há novos projetos progra-
mados?

Estou em estúdio gravando um 
disco novo, que devo lançar em Abril 
de 2019. Mas não gosto de falar de um 
disco antes que ele fi que pronto. 
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Nando Reis retorna ao Estado 
com show recheado de hits

ENTREVISTA

Divulgação

Cantor apresenta 
hoje à noite no Teatro 
Riachuelo seu novo 
show “Voz e Violão”, 
mais intimista

SAUDADE

“Ano mais difícil’’, diz 
Luciana Gimenez sobre 
separação do fi lho

A maternidade é o papel do 
qual Luciana Gimenez (48) mais 
se orgulha — e pelo qual mais 
sofre. De coração apertado e 
com uma saudade incalculável, a 
apresentadora tem procurado lidar 
com a distância do primogênito, 
Lucas Jagger (19), fruto da relação 
com o roqueiro Mick Jagger (75), 
que acaba de se mudar para Nova 
York para estudar. 

Coruja, ela fez questão de 
acompanhar sua “criança”, como 
ainda o chama, no processo de 
mudança. Ela não esconde ter sido 
atingida pela síndrome do ninho 
vazio, processo pelo qual os pais 
passam quando os fi lhos criam 
independência. “É muito ruim. Eu e 
Lucas sempre fomos muito amigos 
e romper o cordão umbilical é 
bastante difícil”, disse ela.

Para Luciana, ver Lucas criar 
asas na Big Apple é como ver sua 
própria história se repetir, mas, 
desta vez, com contornos mais 
tranquilos. “Quando morei em NY, 
eu era jovem, estava começando a 
vida e passava muitos perrengues. 
Às vezes, não tinha nem dinheiro 
para jantar, eu não nasci rica”, conta 
a apresentadora. 

Reprodução

Jovem foi morar em Nova York

Cantor deve lançar novo álbum em abril de 2019, mas não antecipa novidades

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mara Maravilha faz estreia 
no Dez ou Mil, do Ratinho
Mara Maravilha estava fazendo 
apenas algumas participações no 
Jogo dos Pontinhos, do Programa 
Silvio Santos, desde que saiu do 
Fofocalizando, mas agora ganhou uma 
nova função no SBT. A apresentadora 
entrou como jurada Dez ou Mil, atração 
comandada por Ratinho. “Contratamos 
a preço de ouro a nossa nova jurada”, 
disse Ratinho na estreia dela.

Instagram / Reprodução
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“Não me faça fazer 
de graça a única 

coisa que sei fazer 
cobrando”

(Cacilda Becker)

>> O espetáculo Messi. 
A consagrada companhia 
canadense Circque du 
Soleil fechou uma parceria 
com o craque Lionel Messi 
para a realização de um 
grande espetáculo sobre 
a carreira do argentino e 
sobre a paixão mundial do 
futebol. Em sua página no 
Instagram, o jogador postou 
que sentia-se honrado com a 
criação do show que estreia 
em 2019. E lançou a hashtag 
#MessiCirque.

Os anos das viagens à Lua

Hoje está fazendo cinquen-
ta anos do lançamento da 
primeira missão tripulada 

do Projeto Apollo, gerenciado pela 
NASA entre os anos de 1961 e 1972, 
e que tinha como principal meta le-
var homens à Lua, na tentativa de 
ganhar a corrida espacial, uma das 
batalhas inseridas na Guerra Fria 
com a União Soviética.

Em 11 de outubro de 1968, a 
nave Apollo 7 subiu ao céu com os 
astronautas Walter Schirra, Donn 
Eisele e Walter Cunningham, num 
voo teste que serviria para aperfei-
çoar os sistemas de suporte à vida, 
controle e propulsão das futuras na-
ves que voariam para a Lua. Foram 
onze dias em órbita da Terra.

Foi um teste crucial para o futu-
ro do programa, que um ano e nove 
meses antes quase se encerrou após 
uma tragédia com a Apollo 1, em ja-
neiro de 1967, quando um acidente 
matou os três astronautas a bordo. 
O episódio gerou críticas da impren-
sa e discursos ásperos no Senado 
norte-americano.

A navegação orbital da Apollo 7 
foi também a primeira que contou 
com transmissão pela televisão, 
estabelecendo um efeito midiático 
nas missões que marcaram os anos 
1960, inserindo a fi gura da Lua 
num tecido cultural onde se desta-
cavam o rock, a revolução sexual, as 
revoltas estudantis e as drogas.

A corrida espacial havia com-
pletado uma década de disputa en-
tre russos e americanos, iniciada em 
outubro de 1957 quando o primeiro 
satélite artifi cial foi colocado em 
órbita, num feito pioneiro do país 
comunista. Era o Sputnik, que foi 
cantado por Jackson do Pandeiro e 
virou bloco carnavalesco em Natal.

Enquanto os EUA lambiam as 
feridas da inveja na pele da vaidade, 
a União Soviética aproveitou para 
tripudiar com mais dois avanços: 
um mês apenas depois do feito, a 

cadelinha Laika foi colocada a bordo 
do Sputnik; e em abril de 1961 lan-
çou o primeiro homem ao espaço, o 
astronauta Yuri Gagarin.

Foi a partir daí que surgiu o 
Programa Apollo, propagando uma 
ousadia inimaginável até para os 
eufóricos cientistas russos. Coube 
ao presidente John Kennedy dar 
a boa nova: os EUA iriam enviar 
homens à Lua. Após sete anos de 
testes, erros e correções, a Apollo 7 
abriu o caminho para a Apollo 11.

E foi a Apollo 11, em 20 de julho 
de 1969, que fi nalmente permitiu 
aos americanos virar o jogo diante 
dos soviéticos. Os astronautas Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin e Michael 
Collins surgiram nas TVs do mun-
do em órbita da Lua, cabendo ao 
comandante Armstrong o instante 
histórico de pisar no satélite.

Aos 10 anos, eu vi as pessoas 
vivendo no mundo da Lua. As ima-
gens da nave, do módulo, das crate-
ras lunares, a pegada do astronauta, 
o capacete refl etindo tudo, a bandei-
ra americana, tudo isso encheu o 
cotidiano. A Lua estava na TV, nas 
revistas, nos jornais, nas fi gurinhas, 
no cinema, no meu caderno Avante.

Inesquecível a repetição de uma 
matéria sobre a Apollo 7 onde os 
três astronautas de 1968 festeja-
vam o sucesso da nova missão ao 
lado da atriz Bárbara Eden, musa 
dos meninos como eu fanáticos por 
sua personagem no seriado Jeannie 
é um Gênio, obra imortal do escritor 
Sidney Sheldon.

Aqueles anos do Programa 
Apollo estarão bem avivados de 
novo nos próximos dias, quando 
estrear o fi lme First Man (O Pri-
meiro Homem), cujo roteiro conta a 
vida e carreira de Neil Armstrong, o 
pioneiro das viagens à Lula. O ator 
Ryan Gosling, que nos fez dançar 
em La La Land, interpreta o astro-
nauta. Estou no aguardo para pisar 
no cinema e viajar à Lua. De novo.

>> Mudança ideológica. O 
resultado das urnas formou na 
maré da política nacional um 
tsunami conservador engolindo 
uma marola progressista. Além 
de eleger centenas de perfi s de 
direita, anunciou o sumiço de 
partidos do espectro da esquerda 
que não atingiram o exigido pela 
norma da cláusula de barreira.

>> Morte anunciada. Estão 
para desaparecer da cena 
partidária, por ausência de 
representatividade sócio-
política, o PCdoB, o PSTU, o 
PCB, o PCO, o PHS, o PMB, 
a Rede, o PMN, o PPL e o 
PMB, todos atuantes nos 
campos comunista, socialista, 
progressista, sindical, 
humanista, feminista e popular. 

>> Fica Temer. A picardia do 
povo brasileiro é incomparável, 
um unguento fatal contra o mau 
humor político desses tempos. 
Explodiu ontem nas redes 
sociais uma hilária campanha 
pela permanência de Michel 
Temer no Planalto, ironia fi na e 
escrachada com o fi m do governo 
do vice de Dilma em dezembro.

>> Haddad amarelou. 
Começa a aparecer tons de 
verde e amarelo na campanha 
do PT no segundo turno. Do 
Oiapoque ao Jiqui, ainda 
acanhadamente, bandeirolas 
do Brasil surgem entre as 
bandeiras vermelhas do partido. 
É a fase socialdemocrata de 
Haddad, afi nando o discurso 
para atrair o centro.

>> Futebol Europa. Retomados 
ontem, prosseguem hoje os jogos 
da Liga das Nações Europeias, 
iniciada em 6 de setembro. Jogam 
Polônia x Portugal, Rússia x 
Suécia, Israel x Escócia, Lituânia 
x Romênia e Montenegro x 
Sérvia. A transmissão televisiva 
para o Brasil é pelos canais TNT 
e Space.

A imprensa tradicional 
assumiu o monopólio do fake 

news no segundo turno.

(Lenita P. Vaz)

Não podemos aceitar os 
militares voltarem ao poder 

pelo voto. Democracia já!

(Juliano Fábio Cavalcanti)

Saia da bolha e vem pra 
vida ver de onde partem os 

ataques. Inocente.

(Bia Acerbi)

PICARDIA NAS REDES
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...do portal Yahoo: “Guru 
econômico de Bolsonaro é 
investigado por suspeita 
de fraude”;

...do jornal Estadão: 
“Haddad diz que vai 
até enfermaria para 
debater com Bolsonaro se 
necessário”;

... do jornalista Diogo 
Mainardi: “Kátia Abreu 
pede que Haddad desista 
do 2º turno por Ciro”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Boa notícia. A Prefeitura 
de Natal receberá cerca de R$ 
1,3 milhão para reconstruir 
e equipar o novo Hospital 
Sandra Celeste, conhecida 
como referência no atendimento 
pediátrico na zona Oeste da 
cidade. Os recursos são frutos 
de emendas destinadas pelo 
deputado federal não reeleito 
Rogério Marinho (PSDB), 
atendendo a uma solicitação do 
vereador Aroldo Alves (PSDB). 
Hoje, a antiga unidade de saúde, 
localizada no cruzamento das 
avenidas Bernardo Vieira e 
Coronel Estevam, encontra-se 
em ruínas.

>> Nova diretoria. A nova 
diretoria da Associação 
Comercial do Rio Grande do 
Norte (ACRN) foi empossada 
nesta quarta-feira em solenidade 
na sede da entidade, no bairro 
da Ribeira. O novo corpo 
diretor tem como presidente 
o empresário Schiavo Durval 
Fernandes Álvares, que 
sucederá ao empresário Itamar 
Manso Maciel Júnior. A posse 
teve a presença do presidente da 
Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), George Teixeira 
Pinheiro.

>> Caminhada de prevenção. 
O grupo ‘Mulheres no FDS’ 
realiza, no domingo, 14 de 
outubro, a ‘I Caminhada Um 
Pé na Prevenção’. O evento que 
alerta para o cuidado contra o 
câncer de mama tem largada 
marcada para as 15 horas nas 
proximidades do Centro de 
Convenções, na Via Costeira. 
O percurso seguirá até o Hotel 
Hisw.
Dentre as atividades que ajudam 
na prevenção do câncer de mama 
está, justamente, a atividade 
física, como a caminhada deste 
domingo, que tem o patrocínio 
da Constel. Além disso, o 
autoexame mensal das mamas, 
uma alimentação saudável e 
uma vida sem álcool e cigarro 
evitam a ocorrência da doença 
em 28%.
O grupo ‘Mulheres no FDS’ 
convida as mulheres a 
participarem vestidas de rosa. 
A Constel, inclusive, distribuiu 
1.000 camisas que, rapidamente, 
se esgotaram.

>> O perigo para o Brasil. Em editorial intitulado “Election présiden-
tielle au Brésil : la démocratie menacée” (ou “Eleição presidencial no Bra-
sil: democracia ameaçada”), publicado nesta terça-feira, o jornal francês Le 
Monde alertou para o perigo que o Brasil corre se eleger o deputado federal 
Jair Bolsonaro presidente da República. “Liderando o caminho na primei-
ra rodada com 46% dos votos, o candidato da extrema direita, poderia levar 
o país a um regime populista”.
A publicação ressalta que o presidenciável do PSL “não faz segredo algum 
de suas preferências políticas radicais ou de uma visão muito primária da 
sociedade”. “Este ex-capitão de infantaria, que foi libertado do anonimato 
de uma carreira longa e insignifi cante como deputado, marcou a campanha 
com seus comentários racistas, misóginos e homofóbicos”, diz a matéria.

>> Divertindo-se. O Le Monde lembrou, ainda, que Bolsonaro “trouxe de 
volta a lembrança de um período sombrio para o país, o da ditadura militar 
(1964-1985), e parecia se divertir”. “Suas recomendações para a luta contra 
o crime - ‘Um bom bandido é um bandido morto’, diz ele - estão mais perto 
das práticas do presidente fi lipino Duterte do que as do estado de direito”, 
diz o texto, que ressalta: “Seu provável futuro vice-presidente, general Ha-
milton Mourao, não hesitou em discutir a opção de um ‘golpe de Estado’ 
em caso de anarquia e sugeriu o desenvolvimento de uma constituição sem 
Aprovação do Congresso”.

>> Candidato certo? Fato é que o antipetismo poderá afundar de vez o 
Brasil na lama - e ele já tenta fazer isso desde o impeachment de Dilma 
(que foi inocentada das pedaladas que a derrubaram). Ao invés de aposta-
rem num candidato superior tecnicamente e intelectualmente, sem envol-
vimento em suspeitas de corrupção (como eles bradam), com bons projetos 
para a educação, cultura e segurança, com caractéristas agregadoras e 
inteligência emocional, se concentraram em um que não faz mais do que 
gritar asneiras, grosserias, ódio, e que  não consegue explicar claramente 
um único projeto de futuro para o seu governo. 
No aguardo pelo debate.

>> Ou candidato errado? O antipetismo se personifi cou em um can-
didato que tem, sim, o nome envolvido em corrupção e em suspeitas de. 
E vamos lá: recebimento de propina da JBS segundo TSE (Lava Jato), é 
citado na lista de Furnas como receptor de propina (junto às empresas do 
setor elétrico brasileiro), tem ainda a questão da sua evolução patrimonial 
(e de seus três fi lhos parlamentares) no período em que passaram a ocupar 
cargos públicos (o caso foi denunciado em 23 reportagens) - Bolsonaro e 
seus três fi lhos que são parlamentares (um deputado federal, um deputado 
estadual e um vereador), dos quais dois eleitos no pleito do dia 8, “possuem 
13 imóveis que somam um valor de 15 milhões de reais. Vários deles com 
a declaração de compra em um valor inferior ao defi nido por impostos mu-
nicipais”.
Além disso, Jair Bolsonaro recebia auxílio moradia da Câmara mesmo 
possuindo um imóvel próprio em Brasília, o que seria, no mínimo, imoral. 
E ao responder sobre o assunto disse a seguinte frase: “Como eu estava 
solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para 
comer gente...”.

>> Os ‘não-corruptos’? E agora foi descoberto que o seu “guru econômico”, 
economista Paulo Guedes, coordenador do programa econômico do candida-
to do PSL, está sob investigação do Ministério Público Federal por suspeita 
de praticar fraudes em negócios com fundos de pensão de estatais. A inves-
tigação aponta que Guedes “captou ao menos R$ 1 bilhão dessas entidades 
de forma irregular por meio de suas gestoras de recursos a partir de 2009”.
Mais alguma coisa?

>> Novo Collor? Falando nisso... O presidenciável do PSL, que comu-
mente usa um discurso quase idêntico ao que Fernando Collor usava na 
campanha em que foi eleito (“minha bandeira jamais será vermelha”, “de-
sefa da família” e etc), deu mais um sinal de que fala a mesma língua 
que o ex-presidente ‘impichado’, ao repetir, em entrevista à imprensa, uma 
célebre frase de Collor: “Vamos acabar com essa farra de marajás”. 

Desfi le Chanel Verão 2019, em Paris
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Anitta abriu o coração nesta 
quarta-feira, 10, e deu um show de 
sinceridade durante participação no 
Encontro com Fátima Bernardes. A 
cantora, que foi casada com Thiago 
Magalhães, anunciou o fi m da união 

NOVELAS

HORÓSCOPO

No trabalho, pode ser um bom momento para se 
arriscar mais e tentar algo novo. Se deseja trocar 
de emprego há chance de ter sucesso. A atração 
por um lance proibido agitará a paquera.

Boas oportunidades de faturar um dinheiro extra 
se você redobrar o esforço no trabalho. Será 
mais fácil conquistar algo que a família deseja 
há tempos. Ex-amor pode cruzar seu caminho.

A vontade de se aventurar em novos caminhos 
e correr alguns riscos fala mais alto, mas não 
deixe que isso cause problemas no trabalho. 
Momento para fortalecer laços com quem ama.

Você vai contar com muito foco para alcançar 
suas metas hoje, inclusive no trabalho. Encontro 
com amigos levanta o astral. Tudo vai bem no 
amor, graças ao seu charme.

Bom dia para se desapegar de algumas coisas 
e tentar algo diferente. O seu corpo pede mais 
atenção -- tente abandonar maus hábitos. Pode 
pintar briga no romance e na paquera.

Mantenha seus ganhos em segredo, assim 
como as boas notícias que receber hoje. Nas 
amizades, cobranças deixa o astral tenso. 
Mistério e segredos deixa o romance agitado.

Talvez seja preciso redobrar a atenção no 
trabalho, especialmente em assuntos que 
envolvem comunicação. A sorte estará ao seu 
lado. Fará sucesso na conquista.

Momento ideal para rever seus sonhos. No 
trabalho, atrito com chefe ou alguém mais velho 
talvez atrapalhe o desempenho. Amigos podem 
desempenhar um papel importante na paquera.

Escolha as palavras com cuidado para não se 
envolver em mal-entendido, especialmente no 
trabalho. O astral é positivo para cuidar da casa. 
Pode surgir difi culdade na conquista.

O desejo de se destacar está em alta e você 
deve encontrar novas maneiras de ganhar 
dinheiro. Confi e em sua intuição. Você e o seu 
amor podem traçar planos ambiciosos agora.

Seu lado sociável ganha destaque e você não 
vai parar muito tempo no mesmo lugar. Aproveite 
para conhecer gente nova. Palavras carinhosas e 
românticas deixam a vida a dois mais gostosa.

Não deixe escapar a oportunidade de fazer um 
programa animado com os amigos. Ainda assim, 
o clima pode azedar com alguém próximo. A 
chance de conhecer um novo amor aumenta.

Ícaro e Rosa discutem, e a menina decide deixar o casarão. Valentim defende Karola de Beto. Rochelle volta para 
casa, e a família Athayde começa a se entender. Dodô declara seu amor e admiração por Clóvis. Ícaro questiona 
Laureta sobre o segredo guardado por Rosa. No altar, Gorete interrompe seu casamento com Clóvis.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Cris se culpa pelo acidente, e Américo se aproveita da situação. Margot desconfi a de Américo, que é levado para o 
hospital. Dalton garante a Cris que o estado de Américo é bom. Cris acredita que Alain era Danilo em seu passado. 
Isabel tenta se aproximar de Cris. Margot se preocupa quando Priscila questiona o passado de Isabel e Alain.

ESPELHO DA VIDA

Marocas repreende Samuca por ter ido à casa de Barão. Comovida com a reação de Dom Sabino, Carmen 
ajuda a família despejada. Amadeu fi ca contente com a notícia de que Monalisa tem plenas condições de 
gerar um fi lho. Elmo demite o chef de cozinha do restaurante da Samvita e é ameaçado por Emílio.

O TEMPO NÃO PARA

Anitta comprova versão de Léo 
Dias sobre término com o ex

SEPARAÇÃO
TV Globo / Reprodução

Cantora não gosta de exibir o que tem

Ela e Thiago Magalhães 
tinham divergências 
quanto ao jeito de pensar, 
sobretudo sobre dinheiro

matrimonial em setembro e diversas 
versões foram divulgadas sobre o 
término. Até então, nenhuma ha-
via sido confi rmada. Porém, ontem, 
Anitta confi rmou a história divulga-
da por Léo Dias.

O jornalista revelou que Anitta 
e Thiago tinham algumas divergên-
cias no jeito de pensar, principal-
mente quando o assunto era dinhei-
ro. Ele fazia questão de mostrar o 
que tinha. Já a morena, não. E isso, 
de não gostar de se exibir, teria sido 
determinante para o término. 
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É exercido 
pelos de-
putados e
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(?) Hori-
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capital
mineira

A primeira
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uma
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Ente
folclórico
de uma

só perna
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de "Águas
de Março"
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como a
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De
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Principal
artéria
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Empresa
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de Correios

(sigla)
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queimada
pelo Sol
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um porto

Lúcio
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"zero"

Prepo-
sição que
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Maior
prêmio do
Cinema 

americano

(?) de
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desprezar 

A camisa
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Prefixo de
"indiferente"

Casa;
residência
Arma de
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Conjunto
de móveis

Acusar;
delatar
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(abrev.)
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da banana
Cobrança 
de tributos

Mudar 
(de roupa)
Peças do
castiçal

Mulher
cruel

Sorte; des-
tino (fam.)

Resposta
afirmativa
(?) Felippo,

atriz de
"Os Dez 
Manda-
mentos",

da Record

Se, em
inglês

Conteúdo 
do cofrinho
Oposto de
"aplauso"

50, em
romanos

Organização
como a dos

astecas

(?)-se:
perder a
coragem 

2/if. 3/mão. 4/gera. 6/trocar. 10/mobiliário. 11/civilização.
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EDITAL DE LEILÃO
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, comunica aos interessados que venderá, através do Sr. Marcus Dantas Nepo-
muceno, Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 059/94, estabelecido com 
escritório na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-265, em primeiro leilão, no dia 16 de outubro 
de 2018, às 10:00 horas, e em segundo leilão, no dia 31 de outubro de 2018, às 10:00 horas, ambos na sede 
do escritório Gadelha Sociedade de Advogados, situado na Rua Doutor Manoel Dantas, 422, Petrópolis, Natal/
RN, CEP 59.012-270, os imóveis abaixo listados, obedecidas às condições de pagamento e regras, conforme 
estabelecido na Cláusula 14 dos contratos firmados pelos devedores. O roteiro com as exigências e condições 
completa deste Edital estão disponíveis no escritório do Leiloeiro situado na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/
RN, CEP 59.020-265, telefone: 84 3081-6567/99982-7483 ou no site www.mnleilao.com.br. O Leiloeiro estará apto 
a esclarecer ou complementar as informações relativas ao imóvel constante do catálogo, contendo as Condições 
Completas deste Leilão, do Edital e no decorrer do leilão. O Arrematante não poderá alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação do imóvel adquirido e ficará responsável por quaisquer débitos 
e impostos, que forem apurados após a data da arrematação. 

Descrição dos Imóveis: Lotes de terrenos próprios, integrantes dos Condomínios Residenciais Central Park 1 
e Central Park 2, situados no município de Parnamirim/RN, localizados entre as Avenida Olavo Montenegro (antiga 
estrada pavimentada de acesso à RN-313), Avenida das Constelações (antiga Perimetral 01) e Avenida dos Astros 
(Antiga Perimetral 03), no bairro Parque das Nações, integrante do loteamento denominado “Natal Sul”, conforme 
descrição dos lotes abaixo:

Natal/RN, 02 de outubro de 2018.
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CREDORA

Campo Redondo/RN, em 10 de outubro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018

Pregoeiro Municipal

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

José Jailson Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar 
que estará realizando no dia 24 de outubro de 2018, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 029/2018 para registro de preço, objetivando a aquisição de combustível 
(S-10) destinado à frota de veículos do Município de Campo Redondo/RN. O Edital 
encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, 
Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.



A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol (FNF) realizou a 
primeira reunião do conselho técnico 
do Campeonato Potiguar de 2019. A 
competição será iniciada no dia 9 de 
janeiro de 2019.

O campeonato será dividido em 
dois turnos – Copa Cidade do Natal 
e Copa Rio Grande do Norte –, com 
o retorno das fi nais, em decisão com 
jogo único, com os dois melhores co-
locados de cada turno. A alteração 
no regulamento deve aumentar a 
presença de público nos jogos, que 

voltará a participar de jogos fi nais.
“Essa é uma data interessan-

te. Vai dar uma folga e possibilita 
algum ajuste no futuro”, disse José 
Vanildo, presidente da FNF.

Sobre o calendário do futebol na-
cional divulgado pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) na últi-
ma semana, José Vanildo foi enfáti-
co ao explicar que a antecipação do 

Campeonato Potiguar não afetará 
no planejamento dos clubes potigua-
res. “Nós tivemos a cautela de ouvir 
o presidente da Fenapaf (Federação 
Nacional dos Atletas), Felipe Augus-
to, na questão da garantia do direito 
do trabalhador. Mas, essa possibili-
dade de antecipação, que nós vamos 
fazer, não afronta o calendário, até 
porque a característica do nosso fu-
tebol facilita essa opção, por conta da 
participação de ABC e Globo a partir 
da Série C”, complementou.

Outra questão abordada no con-
selho técnico da FNF foi a quantida-
de de jogadores inscritos por cada 
clube no torneio. Após sugestões, 
fi cou defi nido que as equipes pode-
rão ter a presença de 30 jogadores 
profi ssionais e dez atletas oriundos 
das categorias de base, valorizando 
o trabalho das jovens promessas dos 
clubes potiguares. 
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Japão vence e obriga Brasil a 
fazer 3 a 0 na última rodada

VÔLEI

Reprodução / FIVB

A seleção brasileira feminina de 
vôlei vai precisar de uma vitória por 
3 sets a 0, nesta quinta-feira, 11, pa-
ra obter a classifi cação para a tercei-
ra fase do Mundial, que está sendo 
disputado no Japão. O jogo começa 
às 7h20 (horário de Brasília).

A equipe do técnico José Rober-
to Guimarães é a quarta colocada, 
com 18 pontos, no Grupo E, atrás de 
Sérvia, Japão e Holanda, todas com 
21 pontos. Só as sérvias estão clas-
sifi cadas. Além de Brasil x Japão, a 
última rodada reserva o duelo entre 
Sérvia e Holanda. A decisão da vaga 
pode acontecer na média de sets ou 
na média de pontos.

Para avançar, o Brasil precisa 
superar o Japão em sets diretos. As-
sim, empataria com o rival em pon-
tuação e também na média de sets. 
O desempate, portanto, fi caria para 
a média de pontos, que no momento 
é favorável às brasileiras.

Bicampeã olímpica, em 2008 e 
2012, a seleção brasileira busca o 
título inédito do Mundial do Japão. 
Em oito jogos na competição, o Brasil 
ganhou seis partidas (Porto Rico, Re-
pública Dominicana, Quênia, Casa-
quistão, México e Holanda) e foi der-

rotada pela Sérvia e pela Alemanha.
No Grupo F, Itália e China já 

estão classifi cadas. A última vaga da 
chave é disputada por Estados Uni-
dos e Rússia. As norte-americanas 
encaram as italianas nesta quinta-
-feira, enquanto as russas terão pela 
frente as chinesas, atuais campeãs 
olímpicas. 

Seleção brasileira feminina de vôlei

FNF defi ne que Campeonato Potiguar 
de 2019 terá início no dia 9 de janeiro

MUDANÇA

José Aldenir / Agora RN

Torneio será dividido 
em dois turnos, com 
final em jogo único. 
Times poderão contar 
com até 30 atletas

ABC foi o campeão da edição deste ano do Campeonato Potiguar de Futebol


