
Fátima abre 10 pontos
de vantagem no 2° turno

Futuro dos Alves e Maias 
depende de vitória de Carlos

Levantamento do Instituto Seta mostra que, considerando apenas os votos válidos, Fátima tem 56% das 
intenções de voto, contra 44% do adversário Carlos Eduardo Alves (PDT). Votação acontece no dia 28.

Derrotados nas eleições deste ano, José Agripino e Garibaldi, assim como 
Henrique, esperam ter sobrevida na política com eleição de Carlos Eduardo.
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Polícia Civil e MP 
apuram se eleitores 
de Bolsonaro fi zeram 
ameaças no WhatsApp

Agronegócio potiguar 
deve muito a Robinson, 
afi rma presidente da 
Anorc, Marcelo Passos

Proibição no RN de 
canudos de plástico 
vira lei, e bares têm 
180 dias para ajuste

Suposto grupo “Opressores RN 17” 
teve mensagens vazadas na internet. 
Em algumas delas, integrantes fazem 
apologia ao estupro e a outros crimes.

Ele cita a Agência de Fomento do RN 
(AGN), que liberou fi nanciamentos de 
até R$ 15 mil a pequenos produtores, 
permitindo o acesso à feira.

Caso os estabelecimentos descumpram 
a legislação, Estado poderá aplicar multa 
como punição. Comerciante diz que vai 
ser prejudicado com a medida.
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Destituição e prisão

O general da reserva do Exército Girão Monteiro, deputado 
federal eleito pelo PSL no Rio Grande do Norte, defende o 
impeachment e a prisão de ministros do Supremo Tribunal 

Federal responsáveis pela libertação de políticos acusados de 
corrupção. Segundo ele, “o impeachment de vários ministros” se 
insere em um “plano de moralização das instituições da República”. 
“Não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo”, 
escreveu em sua conta no Twitter, em referência à série da Netfl ix 
sobre a operação Lava Jato. “Destituição e prisão”, completou. O 
impeachment de ministros do Supremo deve ser votado pelo Senado 
e aprovado por dois terços da Casa. Ele é possível em caso de crime 
de responsabilidade, como proferir julgamento quando suspeito na 
causa ou exercer atividade político-partidária.

>> Fake news 1. O juiz auxiliar 
Ricardo Tinoco de Góes, do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
determinou que o candidato 
do PDT ao Governo do Estado, 
Carlos Eduardo Alves, retire do 
ar propaganda com mensagens 
inverídicas relacionadas à 
adversária Fátima Bezerra (PT).

>> Fake news 2. A propaganda 
em questão, publicada no último 
dia 16, aponta que candidata 
foi contrária à regulamentação 
da vaquejada como esporte. “A 
senadora Fátima não apoiou a luta 
do sertanejo no Congresso Nacional 
quando alguns queriam acabar 
com esse esporte”, trazia o texto da 
propaganda.

>> Fake news 3. Na decisão, o 
juiz Ricardo Tinoco escreveu que 
Fátima declarou publicamente 
ser favorável à transformação 
da vaquejada em manifestação 
cultural nacional, inclusive 
utilizando-se do espaço da tribuna 
do Senado para fazer uma defesa 
aberta. Além disso, a petista votou 
favoravelmente em um projeto de 
lei neste sentido.

>> Pobreza. O deputado 
estadual Hermano Morais (MDB) 
mostrou nesta quarta-feira, 17, 
na Assembleia Legislativa, dados 
de uma pesquisa da consultoria 
Tendências que coloca o Rio Grande 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Nós estamos 
com uma mão 

na faixa”
Jair Bolsonaro, candidato do PSL 

à Presidência da República

>> Análise. Consultor 
político e professor de 
comunicação da USP, 
Gaudencio Torquato avalia 
que esta tem sido a campanha 
eleitoral da “democracia 
digital”. Segundo ele, há uma 
“batelada” de computadores 
agindo como cabo eleitoral. 
“A maior reversão de 
expectativas tem sido na área 
da comunicação clássica: a TV 
e o rádio, em largos minutos 
para alguns candidatos, não 
puxaram votos. E as redes 
eletrônicas da Internet foram 
o hit da estação eleitoral. 
Adeus, marqueteiros à moda 
antiga”, escreveu no Twitter.

do Norte como o 12º estado com 
maior crescimento da extrema 
pobreza nos últimos quatro anos. 
O aumento foi de 5,3% para 7,2%. 
“Será um grande desafi o para quem 
for governar o Estado reverter esse 
crescimento, pensando nos que 
mais precisam”, disse ele.

>> Violência. O Centro de 
Referência em Direitos Humanos 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) se 
ofereceu para atender vítimas de 
violência por discordância política. 
Faltando menos de duas semanas 
para o segundo turno das eleições, 
a Ouvidoria do Ministério dos 
Direitos Humanos já recebeu 38 
denúncias de violências dessa 
natureza.

>> Emendas. Deputados e 
senadores do RN se reúnem no 
próximo dia 30, em Brasília, com 
entidades e representantes do 
Governo do Estado para discutir os 
pleitos que devem ser apresentados 
nas emendas coletivas e individuais 
ao Orçamento da União de 2019. 
“Temos até o dia 1º de novembro 
para apresentar as emendas. Após 
a reunião com as entidades, nós da 
bancada potiguar nos reuniremos 
para defi nir as emendas que cada 
parlamentar irá apresentar e 
quais serão de consenso”, destaca 
o deputado Felipe Maia (DEM), 
coordenador da bancada.

TV Cultura / Reprodução
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LEGISLATIVO

Fábio Ramalho (MDB) 
anuncia candidatura à 
Presidência da Câmara

O vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, Fábio Ramalho 
(MDB-MG) anunciou nesta quarta-
feira, 17, que será candidato à 
Presidência da Casa no ano que 
vem. Ele levará aos seus pares o 
discurso de que irá defender “com 
coragem” a Câmara enquanto 
instituição. O deputado ressaltou 
que sua candidatura será avulsa e 
contou que já começou a procurar 
deputados para pedir apoio.

O general Roberto Sebastião 
Peternelli Júnior (PSL), coordenador 
das candidaturas de militares das 
Forças Armadas e deputado eleito 
por São Paulo, afi rmou que os 
partidos com as maiores bancadas 
na Câmara em janeiro – o PSL – e 
no Senado – o MDB – devem 
presidir as respectivas Casas. Ele 
defendeu a indicação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a 
presidência da Câmara. 

Gustavo Lima / Câmara dos Deputados

Ele é atual vice-presidente da Casa

SEGUNDOS
EM QUINZE

Rede e PPS se reúnem para 
viabilizar fusão partidária
A Rede (de Marina Silva, foto) e o 
PPS iniciaram reuniões conjuntas 
entre as siglas para organizar a fusão 
dos partidos. Grupos designados por 
cada legenda se encontraram ontem 
em Brasília e começaram a mapear a 
situação nos estados para traçar um 
plano. Até 2020, a união deverá ser 
informal, já que, até lá, a lei proíbe 
mudanças na Rede.

José Aldenir / Agora RN
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Futuro de Agripino, Garibaldi e Henrique 
depende da vitória de Carlos Eduardo

GOVERNO

José Aldenir / Agora RN

Embora o pedetista não reconheça oficialmente, expectativa entre aliados é de que sua chegada
ao Governo do Estado possa levar para dentro da administração indicados dos três políticos

Sem mandato a partir de 2019 e 
com infl uência reduzida no governo 
federal, o ex-ministro Henrique Edu-
ardo Alves (MDB) e os senadores 
Garibaldi Alves Filho (MDB) e José 
Agripino Maia (DEM), além dos de-
putados federais Felipe Maia (DEM) 
e Walter Alves (MDB), contam com 
a eleição de Carlos Eduardo Alves 
(PDT) para o Governo do Rio Grande 
do Norte para ganhar uma espécie 
de sobrevida na política potiguar.

Primo de Henrique e Garibaldi 
e aliado político de Agripino, Carlos 
Eduardo está no segundo turno contra 
Fátima Bezerra (PT). As pesquisas 
apontam favoritismo para a petista, 
que já encerrou o primeiro turno na 
frente, com 46,17% dos votos válidos, 
ante 32,45% obtidos pelo adversário.

Seus aliados não tiveram êxito 
na eleição deste ano. Exceto Walter 
Alves, que conseguiu ser reeleito 
para a Câmara Federal, Garibaldi 
perdeu para o Senado; Agripino não 
conseguiu ser eleito deputado fede-
ral; e Henrique, preso até o meio do 
ano, não concorreu a nenhum cargo. 

Felipe Maia também não concorreu 
para dar lugar ao pai, Agripino, que 
não teve sucesso.

Embora Carlos Eduardo não re-
conheça ofi cialmente, a expectativa 
entre os aliados do pedetista é de que 
sua chegada ao Governo do Estado 
possa levar para dentro da adminis-
tração estadual indicados de Agripi-

no, Garibaldi e Henrique – que, sem 
mandato, teriam apenas órgãos do 
governo estadual para “comandar”.

Em 2017, ao ser empossado 
para o quarto mandato à frente da 
Prefeitura do Natal, Carlos Eduardo 
montou uma equipe de auxiliares 
levando em conta indicações dos três 
aliados. O secretário de Habitação, 

Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes, Carlson Gomes, por 
exemplo, foi indicação de José Agri-
pino. Na gestão da ex-governadora 
Rosalba Ciarlini, ele já tinha sido 
indicado pelo senador para o Ipem.

O MDB de Garibaldi e Henrique, 
por sua vez, sugeriu a Carlos Eduar-
do – que acatou – os nomes de Fred 
Queiroz para a Secretaria de Obras, 
Cristiane Alecrim para o Turismo 
e Cláudio Porpino para a Urbana. 
Além disso, o partido indicou o vice-
-prefeito, Álvaro Dias, que assumiu 
defi nitivamente o cargo em abril, 
com a renúncia de Carlos Eduardo 
para disputar o Governo do Estado.

Questionada sobre o assunto, a 
assessoria de Carlos Eduardo clas-
sifi cou a informação como uma “pro-
vocação” e aproveitou para alfi netar 
a adversária no segundo turno, 
perguntando qual seria a participa-
ção do ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares e do ex-ministro dos governos 
petistas José Dirceu, condenados por 
corrupção, em uma eventual gestão 
de Fátima Bezerra. 

Carlos Eduardo, Agripino, Garibaldi Filho e Henrique Alves: a última esperança

ELEIÇÕES 2018

Pesquisa do Instituto Seta aponta vitória de Fátima 
sobre Carlos Eduardo no segundo turno: 56% a 44%

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

O primeiro levantamento do 
instituto Seta sobre o segundo turno 
das eleições para o Governo do Rio 
Grande do Norte, publicado nesta 
quarta-feira, 17, mostra que Fátima 
Bezerra (PT) deverá se sair vitoriosa 
no próximo dia 28 de outubro.

A petista aparece à frente de 
Carlos Eduardo Alves (PDT). Ela 
conta com 56% das intenções de vo-
tos válidos, enquanto o ex-prefeito de 
Natal tem o apoio de 44%.

O levantamento foi realizado en-
tre os dias 13 e 15 de outubro e ouviu 
1,3 mil pessoas de todas as regiões 
do Estado. A consulta dos votos vá-
lidos desconsidera as intenções de 
branco e nulo. Esta é a metodologia 
aplicada pela Justiça Eleitoral para 
a consolidação dos resultados.

No primeiro turno, Fátima teve 

46,17% dos votos válidos; e Carlos 
Eduardo, 32,45%. A diferença de vo-
tos entre os dois foi de 222 mil votos. 
De acordo com o resultado, com o au-
mento de 10 pontos percentuais nas 

intenções dos eleitores, Fátima pode 
ter agregado mais 100 mil votos.

Ainda de acordo com o levanta-
mento, Carlos Eduardo lidera os ín-
dices de rejeição, com 23%, enquanto 

Fátima Bezerra registrou 21%. Com 
relação a uma possível mudança de 
voto, 73% dos eleitores responderam 
que não trocarão o candidato no dia 
das eleições.

A pesquisa perguntou ainda aos 
eleitores, independentemente da 
preferência eleitoral, quem ganharia 
as eleições desse ano para o cargo de 
governador. Os dados apontam que 
54% dos potiguares acreditam na 
vitória de Fátima Bezerra, contra 
os 21% que acreditam na vitória de 
Carlos Eduardo. Não souberam ou 
não opinaram somaram 25%.

Segundo o instituto Seta, a mar-
gem de erro do levantamento é de 
3% e o intervalo de confi ança é de 
95%. A pesquisa foi registrada na 
Justiça Eleitoral sob os protocolos 
RN-00988/2018 e BR-08895/2018. 

Fátima lidera as intenções de voto Carlos Eduardo está 10 pontos atrás
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Futuro de Agripino, Garibaldi e Henrique 
depende da vitória de Carlos Eduardo

GOVERNO
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Embora o pedetista não reconheça oficialmente, expectativa entre aliados é de que sua chegada
ao Governo do Estado possa levar para dentro da administração indicados dos três políticos

Sem mandato a partir de 2019 e 
com infl uência reduzida no governo 
federal, o ex-ministro Henrique Edu-
ardo Alves (MDB) e os senadores 
Garibaldi Alves Filho (MDB) e José 
Agripino Maia (DEM), além dos de-
putados federais Felipe Maia (DEM) 
e Walter Alves (MDB), contam com 
a eleição de Carlos Eduardo Alves 
(PDT) para o Governo do Rio Grande 
do Norte para ganhar uma espécie 
de sobrevida na política potiguar.

Primo de Henrique e Garibaldi 
e aliado político de Agripino, Carlos 
Eduardo está no segundo turno contra 
Fátima Bezerra (PT). As pesquisas 
apontam favoritismo para a petista, 
que já encerrou o primeiro turno na 
frente, com 46,17% dos votos válidos, 
ante 32,45% obtidos pelo adversário.

Seus aliados não tiveram êxito 
na eleição deste ano. Exceto Walter 
Alves, que conseguiu ser reeleito 
para a Câmara Federal, Garibaldi 
perdeu para o Senado; Agripino não 
conseguiu ser eleito deputado fede-
ral; e Henrique, preso até o meio do 
ano, não concorreu a nenhum cargo. 

Felipe Maia também não concorreu 
para dar lugar ao pai, Agripino, que 
não teve sucesso.

Embora Carlos Eduardo não re-
conheça ofi cialmente, a expectativa 
entre os aliados do pedetista é de que 
sua chegada ao Governo do Estado 
possa levar para dentro da adminis-
tração estadual indicados de Agripi-

no, Garibaldi e Henrique – que, sem 
mandato, teriam apenas órgãos do 
governo estadual para “comandar”.

Em 2017, ao ser empossado 
para o quarto mandato à frente da 
Prefeitura do Natal, Carlos Eduardo 
montou uma equipe de auxiliares 
levando em conta indicações dos três 
aliados. O secretário de Habitação, 

Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes, Carlson Gomes, por 
exemplo, foi indicação de José Agri-
pino. Na gestão da ex-governadora 
Rosalba Ciarlini, ele já tinha sido 
indicado pelo senador para o Ipem.

O MDB de Garibaldi e Henrique, 
por sua vez, sugeriu a Carlos Eduar-
do – que acatou – os nomes de Fred 
Queiroz para a Secretaria de Obras, 
Cristiane Alecrim para o Turismo 
e Cláudio Porpino para a Urbana. 
Além disso, o partido indicou o vice-
-prefeito, Álvaro Dias, que assumiu 
defi nitivamente o cargo em abril, 
com a renúncia de Carlos Eduardo 
para disputar o Governo do Estado.

Questionada sobre o assunto, a 
assessoria de Carlos Eduardo clas-
sifi cou a informação como uma “pro-
vocação” e aproveitou para alfi netar 
a adversária no segundo turno, 
perguntando qual seria a participa-
ção do ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares e do ex-ministro dos governos 
petistas José Dirceu, condenados por 
corrupção, em uma eventual gestão 
de Fátima Bezerra. 

Carlos Eduardo, Agripino, Garibaldi Filho e Henrique Alves: a última esperança
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Pesquisa do Instituto Seta aponta vitória de Fátima 
sobre Carlos Eduardo no segundo turno: 56% a 44%
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O primeiro levantamento do 
instituto Seta sobre o segundo turno 
das eleições para o Governo do Rio 
Grande do Norte, publicado nesta 
quarta-feira, 17, mostra que Fátima 
Bezerra (PT) deverá se sair vitoriosa 
no próximo dia 28 de outubro.

A petista aparece à frente de 
Carlos Eduardo Alves (PDT). Ela 
conta com 56% das intenções de vo-
tos válidos, enquanto o ex-prefeito de 
Natal tem o apoio de 44%.

O levantamento foi realizado en-
tre os dias 13 e 15 de outubro e ouviu 
1,3 mil pessoas de todas as regiões 
do Estado. A consulta dos votos vá-
lidos desconsidera as intenções de 
branco e nulo. Esta é a metodologia 
aplicada pela Justiça Eleitoral para 
a consolidação dos resultados.

No primeiro turno, Fátima teve 

46,17% dos votos válidos; e Carlos 
Eduardo, 32,45%. A diferença de vo-
tos entre os dois foi de 222 mil votos. 
De acordo com o resultado, com o au-
mento de 10 pontos percentuais nas 

intenções dos eleitores, Fátima pode 
ter agregado mais 100 mil votos.

Ainda de acordo com o levanta-
mento, Carlos Eduardo lidera os ín-
dices de rejeição, com 23%, enquanto 

Fátima Bezerra registrou 21%. Com 
relação a uma possível mudança de 
voto, 73% dos eleitores responderam 
que não trocarão o candidato no dia 
das eleições.

A pesquisa perguntou ainda aos 
eleitores, independentemente da 
preferência eleitoral, quem ganharia 
as eleições desse ano para o cargo de 
governador. Os dados apontam que 
54% dos potiguares acreditam na 
vitória de Fátima Bezerra, contra 
os 21% que acreditam na vitória de 
Carlos Eduardo. Não souberam ou 
não opinaram somaram 25%.

Segundo o instituto Seta, a mar-
gem de erro do levantamento é de 
3% e o intervalo de confi ança é de 
95%. A pesquisa foi registrada na 
Justiça Eleitoral sob os protocolos 
RN-00988/2018 e BR-08895/2018. 

Fátima lidera as intenções de voto Carlos Eduardo está 10 pontos atrás



6 BRASIL QUINTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 18.10.2018

Jogada de Lula é se descolar
da derrota de Haddad

Quando orientou o candidato do PT a presidente ser “mais 
Haddad” no segundo turno, após a derrota acachapante no 
primeiro turno, o ex-presidente e presidiário Lula apenas 

colocou em prática sua nova jogada: descolar-se de nova derrota 
para Jair Bolsonaro (PSL). “Lula é esperto, experiente, percebeu 
logo que Haddad não venceria”, diz um ex-ministro lulista de 
carteirinha eleito para o Congresso no dia 7.

1 >> Relutância foi sinal
A tentativa de Lula de se descolar 
de eventual derrota explica sua 
demora e relutância na defi nição de 
Haddad como candidato do PT.

2 >> Histórico perdedor
Lula fi cou “traumatizado” com a 
derrota de 2016: Haddad teve menos 
votos que brancos e nulos, mesmo 
com o ex-presidente a tiracolo.

3 >> Culpa do ex-prefeito
O ex-presidente culpa a derrota 
humilhante de Haddad em 2016, ao 
tentar a reeleição, pelo derretimento 
do seu cartaz em São Paulo.

4 >> E o óleo de peroba?
Lula cumpre pena de 12 anos por 
lavagem de dinheiro e corrupção, 
mas põe a culpa pela derrota do PT 
em Haddad.

>> Maometano dissidente
Após o golpe de 1964 prenderam 
Cláudio Tavares no Recife, e depois 
ainda o intimaram a prestar 
depoimento ao conhecido coronel 
Ibiapina, que comandou a maioria dos 
IPMs da Sétima Região Militar:
- Como o senhor se defi ne 
ideologicamente? – perguntou o milico.
- Sou um comunista maometano dissidente.
Ibiapina nada entendeu. Coçou a cabeça e ordenou ao datilógrafo:
- Cabo, depoimento encerrado. Ele tá de gozação. Depois a gente retoma.
E não se falou mais nisso.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Tem um ‘Fica 

Temer’ correndo 
pela rede”

Presidente  Michel Temer 
se divertindo com a onda 

#fi caTemer, nas redes sociais

>> Bolsonaro pode 
nomear primeira mulher 
chanceler
Cresceu no Itamaraty a 
expectativa da escolha de 
uma mulher para chefi ar a 
diplomacia. Desde o Barão 
de Rio Branco, no início dos 
anos 1900, jamais houve 
ministra das Relações 
Exteriores. Uma das mais 
cotadas é a senadora Ana 
Amélia (PP-RS), que, vice 
de Alckmin, se recusou 
a gravar vídeo contra 
Bolsonaro. Mas na carreira 
diplomática há grandes 
embaixadoras aptas a 
fazer História no cargo de 
chanceler.

>> Político fora do armário
Fábio Félix (Psol) se apresenta 
como “primeiro deputado gay 
assumido” na Câmara Legis-
lativa do DF. Ontem ele disse 
que entrou na política após sair 
do armário. “Assumir é um ato 
político”, diz ele.

>> Vanguarda do atraso
O presidente nacional do PSL, 
Gustavo Bebianno, descarta 
“espaço” para diálogo com 
partidos da esquerda, já que, 
para ele é “a mentalidade mais 
atrasada da face da Terra”.

>> Bancada formada
Sem passar pela burocracia de 
criar partido, o RenovaBR elegeu 
nove deputados e um senador, 
no dia 7. Eduardo Mufarej, 
fundador do movimento, jura 
que não haverá interferência nos 
mandatos.

>> Seu nome é polêmica
A procuradora Bia Kicis (PRP), a 
“deputada federal do Bolsonaro”, 
86 mil votos no DF, acha que 
mulher não precisa de cota 
para conquistar seu espaço. E 
abomina a expressão “feminicídio” 
porque acha que as vítimas dos 
criminosos são pessoas, homens 
ou mulheres, sem rótulos.

>> Opção preferencial
O Barcelona mandou seu 
porta-voz reclamar do apoio 
de Ronaldinho Gaúcho a Jair 
Bolsonaro. O clube que foi dirigido 
por Josep Bartomeu, réu por 
fraude e sonegação, deve preferir 
políticos corruptos.

>> Ele está adorando isso
O presidente Michel Temer 
comentou a hashtag “Fica, 
Temer”, que se espalhou nas redes 
sociais. “Tinha Fora, Temer”, 
lembrou ele no Paraná. “Se bem 
que agora tem um “Fica Temer 
correndo pela rede”. 

HUMBERTO

O ministro Luís Felipe Salo-
mão, do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), negou nesta quarta-
-feira, 17, um pedido da coligação 
de Fernando Haddad (PT) para 
remover imediatamente 123 posta-
gens em redes sociais. A coligação 
acionou o TSE sob a alegação de 

que as publicações veiculam infor-
mações “inverídicas, difamatórias 
e injuriosas” que agridem o Partido 
dos Trabalhadores.

Entre as postagens contestadas 
estão mensagens de usuários no 
Facebook que afi rmam “Pedofi lia 
é crime diga não ao PT”, “Ideologia 

TSE nega pedido de Haddad para 
remover 123 publicações do ar

FAKE NEWS
Werther Santana / Estadão

Candidato do PT à Presidência fez pedido

Para ministro Luís Felipe Salomão, atuação da Justiça 
Eleitoral deve fazer “menor interferência possível”

de gênero nas escolas. Ninguém 
nasce menino ou menina. Todo 
mundo pode ser o que quiser! É is-
so que Haddad ensina nas escolas. 
Amanhã pode ser muito tarde!”, 
“PT e Haddad com o kit gay para 
seus fi lhos, não vote nele” e “Had-
dad indica para Ministro da Edu-
cação Jean Willis (sic)…pensem 
direitinho pra depois não fi carem 
no ouvido da gente reclamando”.

Em sua decisão, Luís Felipe 
Salomão observou que a atuação 
da Justiça Eleitoral “em relação a 
conteúdos divulgados na Internet 
deve ser realizada com a menor in-
terferência possível”, assegurando 
aos usuários da internet o exercício 
da liberdade de pensamento e ex-
pressão. 
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Polícia Civil e MP apuram supostas 
ameaças de apoiadores de Bolsonaro

INQUÉRITO

WhatsApp / Reprodução

Grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp fazem ameaças contra eleitores de grupos adversários 
do candidato. Em uma mensagem, integrante fala que “matar pobre é o mesmo que matar bandido”

A Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte está investigando integrantes 
de um suposto grupo no aplicativo 
de mensagens WhatApp formado por 
apoiadores do candidato à Presidência 
da República Jair Bolsonaro, do PSL. 
Imagens de mensagens compartilha-
das no grupo começaram a circular na 
internet no início desta semana.

Nas mensagens, os membros do 
grupo, intitulado “OPRESSORES 
RN 17”, fazem ameaças de morte 
e estupro que seriam cumpridas 
“quando a vitória de Bolsonaro se 
confi rme”. Os integrantes do grupo 
também declaram que “matar pobre 
é o mesmo que matar bandido”.

De acordo com a assessoria da 
Polícia Civil, não houve registro de 
boletim de ocorrência relacionado ao 
caso, entretanto, a corporação ins-
taurou um inquérito especial para 
investigar a veracidade das mensa-
gens e do grupo.

A Polícia Civil também informou 
que as vítimas de crimes ligados a 
qualquer tipo de intolerância devem 
procurar as delegacias distritais pa-
ra o registro da ocorrência. Em uma 
situação fora do horário de expedien-

te desses locais, o registro pode ser 
feito em uma das delegacias de plan-
tão ou na Central de Flagrantes. 
Munido deste documento, a Polícia 
recomenda que a vítima volte à de-
legacia distrital para a formalização 

do procedimento e para que as inves-
tigações possam começar.

O Ministério Público Eleitoral 
também instaurou um procedimen-
to para analisar o suposto grupo de 
whatsapp “Opressores RN 17”. Após 
a análise do material, a Procurado-
ria Regional Eleitoral deverá decidir 
sobre a remessa do caso ao promotor 
eleitoral competente, se for o caso de 
apuração de possível crime do artigo 
301 do Código Eleitoral (Usar de vio-
lência ou grave ameaça para coagir 
alguém a votar, ou não votar, em 
determinado candidato ou partido, 
ainda que os fi ns visados não sejam 
conseguidos).

Por outro lado, na hipótese de 
se tratar de propaganda falsa (gru-
po fake), com intuito de promover 
publicidade negativa de candidato, 
o procedimento será encaminhado 
para algum dos procuradores auxi-
liares eleitorais. 

Mensagens relatam agressões, ameaças de morte e fazem apologia ao estupro

LEI

Bares e restaurantes de Natal têm 180 
dias para retirar canudos plásticos

José Aldenir / Agora RN

Os estabelecimentos comerciais 
do Rio Grande do Norte têm 180 
dias para se adequar à lei que pro-
íbe o uso de canudos plásticos, após 
o Governo do Estado ter sancionado 
o decreto que veda a utilização em 
bares, restaurantes, quiosques, am-
bulantes, hotéis e similares.

O decreto foi publicado no Diário 
Ofi cial do Estado na edição desta 
quarta-feira, 17. A lei determina ain-
da que o comerciante deverá manter 
uma reserva de canudos plásticos 
individuais para uso específi co de 
pessoas com defi ciência física ou 
motora. 

Em caso de descumprimento à 
determinação da lei, pode acarretar 
na aplicação de multas, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumi-
dor. Não há informações sobre qual 
órgão estadual irá fi scalizar a proibi-
ção de uso de canudos.

O comerciante Júlio César do 
Nascimento, do Six Bar, em Tirol, 

disse que a demanda de canudos 
é alta e que a lei vai infl uenciar os 
estabelecimentos. “Qualquer refri-
gerante, água, suco que o cliente 
compra já pede um canudo. Muita 
gente não quer andar com um copo, 
prefere canudo”, declarou.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes do 

RN (Abrasel), Artur Fontes, explicou 
que o intuito é que se promova uma 
campanha para que se corte o uso do 
canudo. “É preciso educar o cliente 
de forma geral, tanto a nível gover-
namental como empresarial com um 
trabalho educativo, pois ainda há 
incompreensão por parte de alguns 
comerciantes”, fi nalizou. 

Apesar da sanção, o Estado ainda não regulamentou a fi scalização da nova lei

ESTIAGEM

União reconhece 
emergência em 147 
municípios do RN

O Ministério da Integração 
Nacional reconheceu nesta 
quarta-feira, 17, em decorrência 
da seca, a situação de emergência 
em 147 municípios do Rio Grande 
do Norte. A medida busca atender 
os municípios potiguares afetados 
pela estiagem que se arrasta há 
sete anos. O reconhecimento reduz 
a burocracia para assegurar o 
apoio da União. De acordo com a 
Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Pesca (Sape), a seca prolongada 
causou R$ 4,3 bilhões em perdas 
fi nanceiras à economia potiguar. 

José Aldenir / Agora RN

Seca gerou prejuízo de R$ 4 bi
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Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 18 de outubro de 2018 a 21 de Outubro 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 alteração 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. Promoção válida para compras realizadas entre 29/09/2018 e 31/10/2018, e cadastradas até 04/11/2018. 
Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Certificados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. *O prêmio será entregue por meio de um vale-compras Makro, limitado a R$ 500,00 (quinhentos reais). 
**O prêmio será entregue por meio de um vale-compras Makro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). ***O prêmio de R$ 100.000,00  (cem mil reais) será entregue por meio de cartão pré-pago sem função de saque. Imagens meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

MELANCIA
GRANEL

0,99
KG

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2018 A 21/10/2018OFERTAS DE DIAS04

MANGA HADENGRANEL

1,59
KG

R$

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.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 18/10/2018 A 21/10/2018OFERTAS DE DIAS04

O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 
2 ANOS DE IDADE 

OU MAIS.

Banana 
Pacovan 
Granel

Melão 
amarelo 
Granel

Mamão 
Formosa
Granel1,69

KG

R$ 1,79
KG

R$ 1,79
KG

R$

Beterraba
Granel 1,99

KG

R$
Macaxeira 
Granel 1,99

KG

R$

13,49
UNID.

R$

Detergente 
líquido Ypê
Unidade c/ 5L

1,79
PCT.

R$

Café solúvel 
M&K
Pacote c/ 50g

Pneu Direction Touring
175/70 R14 88T

259,90
UNID.

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

Cachaça Gostosa
Garrafa c/ 480ml

2,35
LATA

R$

1,99
GARRAFA

R$

1,95
GARRAFA

R$

Bebida mista 
Fruit shoot
Sabores, 
embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

Carne moída 
bovina 
congelada
Unidade c/500g, 
a partir de

Mortadela de 
frango Tony 
Peça  

2,89
UNID.

R$ 8,35
KG

R$

Leite em 
pó Italac
Pacote 
c/ 200g

3,89
PCT.

R$

7,29
KG

R$Peito de frango 
congelado
A partir de

Coxão mole 
bovino
Peça, a partir de18,89

KG

R$
Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Pizza 
congelada 
Sadia
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 440g

1,65
UNID.

R$

11,39
UNID.

R$

Suco de uva 
Maguary Seleção
Garrafa c/ 1,5L

7,99
GARRAFA

R$

Vodka Orloff
Garrafa c/ 1L

Whisky Johnnie Walker 
Red Label
Garrafa c/ 1L

20,90
GARRAFA

R$ 95,90
GARRAFA

R$

2,35
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 M&K
Pacote c/ 1kg

Flocão de milho 
Bomilho
Pacote c/ 500g

0,89
PCT.

R$

Café Grão Atual
Pacote c/ 250g

2,79
PCT.

R$

Óleo de girassol 
Liza
Unidade c/ 900ml

6,69
UNID.

R$

Biscoito Recheado Amori  
Pacote c/ 140g

Mistura para bolo São Braz 
Diversos sabores, pacote 
c/ 400g

1,59
PCT.

R$ 2,95
PCT.

R$

4,19
LATA

R$

Leite 
condensado 
Moça
Lata c/ 395g

12,89
PCT.

R$

Batata palha 
Scrusch
Pacote 
c/ 500g

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

17,99
EMB.

R$ 0,99
UNID.

R$

7,59
UNID.

R$

Agua sanitaria 
Clorito 
Unidade c/ 1L

Saco para lixo reciclado M&K 
Embalagem c/ 100 unidades 
p/ 15L

Kit Esponja Scoth Brite
Embalagem c/ 10 unidades

14,99
EMB.

R$

2,35
UNID.

R$

3,69
UNID.

R$

Limpador 
multiuso 
Limpol 
Unidade 
c/ 500ml

Feirinha 
plástico 
Sanremo
Unidade

Detergente 
em pó Tixan
Unidade 
c/ 2kg

11,59
UNID.

R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Abacaxi 
Havaí
Unidade 2,49

UNID.

R$
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FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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Festa do Boi reúne público de todas as 
idades em feira de agronegócio do RN

ENTRETENIMENTO

José Aldenir / Agora Imagens

Família de Francisco Chagas não perde uma edição da Festa do Boi, no Parque Aristófenes Fernandes, 
há um bom tempo; ele possui cavalos e todos os dias participa das exposições de animais na feira

A quatro dias do encerramento 
da Festa do Boi 2018, potiguares e 
turistas aproveitam para visitar a 
exposição no Parque Aristófanes 
Fernandes, em Parnamirim. São 
pais, acompanhados dos fi lhos, jo-
vens, casais de idosos. Um público 
bem diversifi cado que quer conhecer 
um pouco da agropecuária e apro-
veitar os serviços, as comidas e as 
opções de lazer oferecidas.

O casal Everson Maurício e 
Carol Castro, por exemplo, levou a 
fi lha Alice, de três anos, para a Fes-
ta do Boi como uma forma de “sair 
da rotina”. Eles contam que sempre 
comparecem ao evento e veem nele 
uma oportunidade para aproximar 
a fi lha da natureza. “Ela quando vê 
as propagandas, já pede para vir ver 
os bichos. É bom pra ela e pra gente 
sairmos um pouco da rotina, com ou-
tra programação”, disse Carol.

A família do seu Francisco Cha-
gas não perde uma edição da Festa 
do Boi já há um bom tempo. Ele pos-
sui cavalos e todos os dias vai para a 
exposição, com toda a família à ca-
ráter. “É o nosso momento de lazer 
e está tudo muito lindo, adoramos 

esse universo e a nossa expectativa 
sempre é muito grande com a festa”, 
afi rmou Ana Beatriz Costa, fi lha de 
seu Francisco.

Outra família, só que do outro 
lado do Atlântico, que também veio 
conhecer a Festa do Boi foi a do es-
panhol Bernard Gombau. Passando 
férias em Natal, ele resolveu trazer 
toda a família ao Parque Aristófanes 
Fernandes. “Estamos de férias e 
coincidentemente, pela segunda vez, 

caiu no mesmo período do evento. 
É tudo muito bacana e organizado, 
e mudamos um pouco de ir só pra 
praia. Minha mulher é daqui e foi 
também uma oportunidade de reu-
nir a família e mostrar as crianças os 
animais”, contam Bernard e Cássia 
Monteiro.

E não tem idade para conhecer 
a Festa do Boi. Com apenas três me-
ses de vida, o pequeno Lucas Gabriel 
está conhecendo a tradicional festa 

do Rio Grande do Norte. “É pra ele 
ir se acostumando desde pequeno. 
A gente sempre veio pra Festa do 
Boi, só uns três anos que a gente não 
vinha mais, mas é muito legal, tudo 
organizado e tem muita coisa pra 
ver”, disse Drielle Gonçalves, acom-
panhada do marido Willian Vagner, 
que diz voltar ao parque outros dias.

No último  domingo, 14, começou 
a fase dos julgamentos dos bovinos, 
ovinos e caprinos. Já foi encerrado o 
julgamento da raça Pardo Suiço com 
o seguinte resultado: o ganhador, 
na categoria Expositor, foi Gilvan 
Sabino; e na categoria Criador, a 
Emparn foi a grande campeã.

A novidade no julgamento foi a 
presença do juiz americano, Larry 
Tand, com experiência em mais de 
500 julgamentos pelo mundo. “A 
presença de um juiz internacional 
mostra a notoriedade e importância 
do nosso evento diante o segmento 
no país. O agronegócio é uma ativi-
dade econômica muito forte no esta-
do e precisa ser notada pelos gover-
nantes”, comentou Marcelo Passos, 
presidente da Associação Norte-Rio-
grandense de Criadores (Anorc). 

Francisco Chagas com esposa, fi lhos e fazendo negócios na 56ª Festa do Boi

Presidente da Anorc diz que 
Robinson foi “grande” no agro

Leilão de cavalos gira mais de 
R$ 1 milhão em uma só noite

AGRONEGÓCIO NEGOCIAÇÕES

José Aldenir / Agora Imagens José Aldenir / Agora Imagens

O presidente da Associação 
Norte-rio-grandense dos Criadores 
(Anorc), Marcelo Passos, fez nesta 
quarta-feira,17, durante entrevista 
a um programa de rádio, um tributo 
ao governador Robinson Faria, que 
saiu da disputa eleitoral. “O agrone-
gócio potiguar deve muito a ele e, por 
causa dele, a 56ª edição da Festa do 
Boi deverá ser uma das melhores da 
história”, afi rmou o dirigente.

Para Passos, o subsídio repassa-
do pelo governo estadual de R$ 200 
mil não se compara nem perto ao 
apoio governamental indireto dado, 
via a Agência de Fomento do RN 
(AGN), que liberou muitos fi nancia-
mentos de até R$ 15 mil a pequenos 
produtores, permitindo o acesso de-
les aos cerca 2 mil ovinos em exposi-

ção na Feira. “Essa pegada profi ssio-
nal e mais efetiva facilitou o diálogo 
junto com o Ministério Público Esta-
dual e o Corpo de Bombeiros na hora 
de liberar as áreas de entretenimen-
to da festa. É a profi ssionalização da 
Festa do Boi. Também fi zemos áreas 
de acessibilidade, lembrou. 

O leilão mais aguardado pelos 
amantes de cavalos aconteceu tra-
dicionalmente na noite desta terça-
-feira,16, no Parque de Exposições 
Aristófanes Fernandes, em Parna-
mirim-RN. Realizado há 29 anos 
pela Associação Norte-Riograndense 
de Criadores de Cavalo Quarto de 
Milha – ANQM, o evento reuniu cer-
ca de 1.500 participantes e gerou no-
vo recorde nacional para arremates 
de núcleos regionais da raça Quarto 
de Milha: R$1,3 milhão.

“Dispomos de bastante know-how 
nesse leilão em função do tempo que 
o fazemos. Esse ano nós ofertamos 
47 lotes de animais, todos puros e de 
linhagem de esporte, seja ele vaque-
jada ou três tambores. O que existe 
de melhor na genética dos animais 

negociamos aqui. A média do valor de 
vendas no leilão foi por volta de 30 mil 
reais, mas tivemos animais de desta-
que que foram arrematados por quase 
200 mil reais”, afi rmou ”, afi rma Fer-
nando Nunes, presidente da ANQM. 
A Festa do Boi prossegue até o dia 20 
deste mês. 

Marcelo Passos elogiou o governador Criadores e animais foram premiados
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Filme sobre missão que levou 
astronauta à lua estreia no RN

CINEMA
Universal Pictures / Reprodução

Expectativa sobre o filme é enorme porque  
mostrará a agonia produzida pela guerra fria 

Estreia nesta quinta-feira, 18, 
nos cinemas do Rio Grande do Norte, 
o longa-metragem “O Primeiro Ho-
mem”, uma fascinante história sobre 
a missão da NASA de levar o primei-
ro homem – Neil Armstrong – até a 
lua, durante o período de 1961-1969. 

O fi lme é baseado no livro de 
Jame R. Hansen, e trata-se de uma 
produção visceral em primeira pes-

soa que explora os sacrifi cios e os 
custos – de um homem e de uma na-
ção – a fi m de concretizar a missão 
mais perigosa da história.

No elenco Ryan Gosling, Claire 
Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, 
Patrick Fugit e Ciaran Hinds. A che-
gada do homem à lua foi uma respos-
ta dos EUA aos russos, que colocaram 
o homem na órbita da terra. 

Ryan Gosling interpreta Neil Amstrong, o primeiro homem a pisar na lua 
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“A TV trouxe 
de volta o 

assassinato ao lar, 
que é o lugar ao 

qual ele pertence”

(Alfred Hitchcock)

>> Jazz e MPB. As 
produtoras Suzy Leal e Tati 
Fernandes estão realizando 
no próximo sábado, no 
restaurante Makani Praia, 
em São Miguel do Gostoso, 
o Araçá Festival de Jazz & 
MPB. Com shows de Jubileu 
Filho, Banda Carontes, Mad 
Dogs e outras atrações. O 
evento ocorrerá das 16h às 
22h30 e o acesso é apenas 
R$ 20, tendo ingresso 
social de R$ 10 mais 1k 
de alimento. O festival vai 
homenagear a memória do 
músico Manoca Barreto.

O fenômeno Pokemon Go 

Dia desse um amigo e atento 
leitor da coluna me indagou 
sobre uma nota a respei-

to de diversas aglomerações pelo 
Brasil de usuários (jogadores) do 
jogo de realidade aumentada – feito 
para smartphones -  Pokemon Go, 
lançando em 7 de julho de 2016 
pela empresa norte-americana San 
Francisco Niantic.

Ele não acreditou que milhões 
de jovens e adultos ainda estavam 
envolvidos na captura de monstri-
nhos (tipo Pikachu, o mais popular), 
nos cinco continentes, e que no Bra-
sil a adesão à brincadeira virtual só 
cresce. E a concentração de usuários 
ocorre mensalmente com as datas 
especiais.

As empresas administradoras 
do jogo, Niantic, Nintendo e Poke-
mon Company, criaram um “dia da 
comunidade Pokemon”, que ocorre 
mensalmente numa data previa-
mente divulgada e que gera os 
encontros coletivos para a caça dos 
bichinhos em locais já conhecidos 
como férteis na existência dos per-
sonagens.

No próximo domingo, 21, é a da-
ta de outubro já propagada como dia 
da comunidade, e vai movimentar 
mais uma vez milhões de usuários 
pelo mundo. Em Natal, centenas 
de jogadores irão se encontrar na 
UFRN, um dos locais com maior 
presença de monstros, além de Pon-
ta Negra e Parque das Dunas.

Para quem achava que o Poke-
mon Go já tinha diminuído a febre 
mundial do lançamento, há poucos 
meses o jogo registrou o segundo 
maior volume de usuários online 
desde 2016. Em setembro passado, 
os lucros chegaram a US$ 84,8 mi-
lhões, quase a metade do que fatu-
rou na estreia em julho de 2016.

Para se ter uma ideia do fenô-
meno, basta uma comparação entre 
os três mais populares jogos da App 
Store e da Google Play (as lojas vir-
tuais de aplicativos): o Clash Royale 
faturou US$ 124 milhões naquele; 
o Candy Crush, US$ 25 milhões; e 
o Pokemon Go, US$ 200 milhões. 
Dados da Sensor Tower.

Dois anos depois de lançado, 
o jogo atingiu sua maior taxa de 
downloads agora em 2018, com 8,84 
milhões de vezes num aumento de 
100% em relação ao ano passado. O 
faturamento total desde 2016 é de 
US$ 2,01 bilhões com espetaculares 
552 milhões de downloads realiza-
dos em todo o planeta.

No próximo domingo, os caçado-
res de monstrinhos do Pokemon Go 
já sabem que haverá um estímulo 
especial para eles: um personagem 
considerado raro será disponibili-
zado, o que vale como um valioso 
bônus para a comunidade. Entre os 
milhões de usuários do mundo, esta-
rão algumas centenas de natalenses 
caçando na paisagem e corredores 
da UFRN.

>> Engevix assusta. Foi 
a partir da delação do sócio 
da construtora Engevix, 
homologada pelo ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, que 
a PF indiciou o presidente 
Michel Temer. As revelações 
do empresário poderão ainda 
provocar susto e até pânico no 
mundo político do RN, inclusive 
na atual eleição.

>> Mimimi petista. Apesar 
do pânico de Haddad com o 
WhatsApp, é lá também onde os 
petistas resmungam, agridem 
e deliram. Postam manchetes 
de alguns jornais europeus e 
perguntam aos interlocutores: 
“Será que a Europa está errada 
sobre Bolsonaro?”; como se 
parte da mídia representasse o 
continente.

>> São só jornalistas. O 
que os devotos da seita lulista 
precisam entender é que 
ambiente jornalístico é um local 
praticamente dominado por 
gente de esquerda, que publica 
o que quer, sem interferência 
dos donos. Os jornais europeus 
pensam de um jeito, mas a 
Europa toda vive hoje uma onda 
de direita.

>> Cavalos de troia. Outro 
ponto negativo na campanha 
de Robinson Faria foi a rasteira 
que ele tomou de grande parte 
dos candidatos coligados ao seu 
PSD. Pouquíssimos honraram 
o compromisso inerente ao 
processo político de fi delizar 
o voto vinculado à cabeça da 
chapa. Foi visível a campanha 
solo.

>> Abriu a asa. Os resultados 
das duas últimas pesquisas 
no RN apontam um avanço 
de Carlos Eduardo e o 
encurtamento da distância para 
Fátima Bezerra. O Instituto 
Certus mostra 6 pontos, 
enquanto o Seta aponta 10, o 
que seriam respectivamente 
3 e 5 pontos faltando para um 
empate já provável.

>> Haikai verdamarelo. 
Chegando nas nossas parcas 
livrarias, para quem consegue 
enxergar além das prateleiras 
de autoajuda e de gastronomia, 
o livro Haicais Tropicais, da 
Companhia das Letras, reunindo 
brasileiros afeitos ao velho gênero 
nipônico. O livro festeja os 110 
anos da imigração japonesa.

Viva a maconha capitalista do 
Canadá. Chupa Uruguai! 

(Letícia Machado)

Se a internet parar o mundo não 
acabará, apenas recomeçará.

 (Milena Christie Torres)

Na onda patriótica, brasileiros 
surfam e comunistas se afogam.

(Kleber de Castro Marques)

PICARDIA NAS REDES
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...da revista Veja: “General 
eleito pede impeachment e prisão 
de ministros do STF: Deputado 
eleito pelo PSL no Rio Grande do 
Norte, Eliéser Girão usou Twitter 
para pedir ‘destituição e prisão’ de 
‘quem se vendeu ao mecanismo’”;

...do portal UOL Notícias: 
“Cotado para ministério de 
Bolsonaro vê espaço para desmate 
legal na Amazônia”;

...do portal Jota: “Cid Gomes 
recorreu ao TSE para impedir que 
a campanha de Jair Bolsonaro 
utilize em suas propagandas 
o vídeo no qual faz ataques ao 
PT durante evento de apoio 
à candidatura de Fernando 
Haddad”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Coação pelo fi m da corrupção: 
contraditório? “Não posso dizer que 
voto em Haddad aqui, porque se eu fi zer 
isso sou demitido”. A declaração foi dada 
à coluna por um amigo funcionário de 
uma empresa privada em Natal. É uma 
situação que distoa completamente do 
estado democrático de direito, é uma 
aberração. Mas esta tem sido a realidade 
por todo o Brasil. Empresas privadas 
e instituições públicas praticando o 
“voto de cabresto”, o coronelismo e a 
coação de trabalhadores em nome do 
fi m da corrupção, da moral e dos bons 
costumes.

>> Omissão irreparável. Chegou 
tarde demais a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) proibindo o 
presidenciável Jair Bolsonaro de mentir 
sobre a existência de um “kit gay” e de 
disseminar notícia falsa. Por que só 
agora o tribunal resolveu tomar uma 
atitude, faltando poucos dias para a 
votação em 2º turno das eleições e com o 
candidato com quase 60% das intenções 
de votos, segundo pesquisas?
Foi uma grande omissão cometida pelo 
TSE, que permitiu que o candidato 
persuadisse milhões de eleitores com 
base numa mentira. E ele fez isso 
reiteradas vezes durante a campanha, 
inclusive mostrando o material falso em 
entrevista no Jornal Nacional, da Rede 
Globo.

>> Selo. O presidente Michel Temer 
sancionou projeto de lei (PLS 383/2016) 
do senador José Agripino (RN) que 
institui o Selo da Desburocratização 
e Simplifi cação. A partir de agora, 
segundo a nova legislação (Lei 
13.726/2018), órgãos públicos que 
adotarem soluções tecnológicas 
ou organizacionais que facilitem o 
atendimento ao usuário receberão 
“a premiação”, além de serem 
inscritos no Cadastro Nacional de 
Desburocratização.
Além de reconhecer órgãos públicos 
menos burocratizados, o Selo de 
Desburocratização e Simplifi cação 
pretende estimular projetos, práticas e 
programas que agilizem o atendimento 
ao cidadão no setor público. 

>> Imagem e semelhança. “Ele 
soa como nós”. O ‘elogio’ foi feito ao 
candidato a presidente à frente nas 
pesquisas Jair Bolsonaro por ex-líder do 
grupo racista Ku Klux Klan (KKK) nos 
Estados Unidos, o historiador americano 
David Duke, durante programa de 
rádio que comanda. O político brasileiro 
‘recusou’ o apoio do que ele chamou de 
“grupo supremacista”.

Desfi le Valentino Verão 2019, em Paris

>> Curso de Make. ADepois do sucesso das primeiras turmas, o 
Hair Sinval de Souza irá fazer novamente o curso de automaquia-
gem, no dia 22 de outubro, das 18h às 22h, em seu salão. Pensando 
em ajudar mulheres em tratamento contra o câncer, o empresário 
Sinval lançou a ação chamada “Beleza Rosa para Todas” e vai ensi-
nar, para quem comprar o kit de maquiagem, durante todo o mês, a 
desenhar sobrancelhas, com o uso de lápis. Posteriormente, o Hair 
fará um workshop para as mulheres em tratamento na Liga contra 
o Câncer e doará os lápis para corrigir as falhas, nas sobrancelhas.

>> Passeio Ciclístico. Neste domingo, dia 21, em alusão ao mês 
em que se comemora o Dia das Crianças, será realizado em Natal 
o I Passeio Ciclístico #SigaSeuCoração. A campanha foi idealiza-
da pela Associação de Ciclistas do Rio Grande do Norte (ACIRN), 
Rapadura Biker e os Doadores de Sangue Jean Tairo Medeiros de 
Carvalho e João Paulo Ferreira Araújo.
A ação será promovida pelas Secretarias de Mobilidade Urbana e 
Esporte e Lazer do Município. Serão 9 quilômetros de percurso e a 
concentração terá início às 15h, em frente ao Hemonorte, na Aveni-
da Almirante Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol. As instituições 
benefi ciadas serão o Hospital Infantil Varela Santiago e o Hemo-
norte. Na ocasião haverá sorteio de uma bicicleta entre os ciclistas.

>> Opressores. O Ministério Público 
Eleitoral instaurou um procedimento 
para analisar as denúncias quanto ao 
suposto grupo de whatsapp “Opressores 
RN 17”, no qual teriam sido feitas 
ameaças de morte, estupro e outros tipos 
de violência a eleitores que não votam no 
candidato Bolsonaro, através da possível 
organização de um grupo armado.
Após analisar os indícios de veracidade, 
ou não, do diálogo mantido na rede 
social, a Procuradoria Regional Eleitoral 
deverá decidir sobre a remessa do caso 
ao promotor eleitoral competente, se 
for o caso de apuração de possível crime 
do artigo 301 do Código Eleitoral (Usar 
de violência ou grave ameaça para 
coagir alguém a votar, ou não votar, 
em determinado candidato ou partido, 
ainda que os fi ns visados não sejam 
conseguidos).

>> Segurança. A Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte assinou termo de 
cooperação técnica com a Secretaria 
Estadual de Segurança e Defesa Social. 
Em reunião com a presença do Diretor 
do Foro da JFRN, Juiz Federal Marco 
Bruno Miranda, do Juiz Federal Walter 
Nunes da Silva Júnior, corregedor 
do Presídio Federal, e da secretária 
da Sesed Sheila Freitas, o termo foi 
assinado garantindo que a Seção 
Judiciária compartilhará as imagens 
do sistema de segurança instalado no 
entorno do prédio sede em Natal e na 
Subseção de Mossoró para o Centro 
Integrado de Operações de Segurança 
Pública.
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Camila Pitanga não faz mais 
parte do time das solteiras. A atriz 
está namorando o músico Rafael 
Rocha. A atriz fi nalizou seu romance 
com Igor Angelkorte há 10 meses e, 
até então, não se envolvia com nin-

NOVELAS

HORÓSCOPO

Valorize as amizades e não pense duas vezes 
antes de pedir um conselho. Ainda assim, pode 
pintar tensão com alguém próximo. Os laços 
com a pessoa amada se tornam mais fortes.

Dedique um tempo aos fi lhos ou à companhia 
de pessoas mais jovens. Energia e vitalidade não 
vão faltar. Não exagere nos gastos. Você fará 
sucesso na paquera!

Podem surgir boas oportunidades no trabalho. 
Só precisa ter cuidado porque alguém pode 
puxar seu tapete no serviço. Há chance de se 
apaixonar por alguém disputado.

Busque apoio na companhia de parentes e vai 
se sentir melhor. No trabalho, seu jeito prático 
fará a diferença. O seu cantinho vai ser o melhor 
lugar para curtir a pessoa amada.

A vontade de crescer, conhecer novos assuntos 
e se aventurar será grande. Mas não deixe que 
isso atrapalhe a sua concentração no trabalho. 
Boas novas na paquera com alguém de fora.

Os astros favorecem viagens curtas, cursos e 
estudos. Troque informações com os colegas. 
Há chance de resolver um assunto espinhoso na 
vida amorosa, se apostar no diálogo.

Assuntos misteriosos podem captar a sua 
atenção nesta quinta. No trabalho, confi e em 
sua intuição e aja com cautela. A atração física 
terá papel importante na paquera.

Hoje, o astral é favorável para incrementar sua 
renda e até melhorar de posição no trabalho. 
Aproveite também para fazer umas comprinhas. 
Na paquera, seu ciúme pode atrapalhar.

Será preciso mais paciência para se dar bem 
com todo mundo. Talvez nem tudo saia da 
maneira que gostaria. Se já encontrou sua alma 
gêmea, é hora de deixar o passado para trás.

Bom astral para mostrar o que pensa e interagir 
com as pessoas. Exigir que tudo seja feito do seu 
jeito pode provocar tensão. Na conquista, tudo 
corre bem graças ao seu charme.

O estresse do dia a dia pode crescer, mas o 
serviço vai caminhar melhor. Tenha cautela 
com o que diz para evitar atritos com colegas. A 
pessoa amada pode precisar mais do seu apoio.

Se você seguir a sua intuição poderá encontrar 
a solução para alguns problemas em casa ou 
no trabalho. Não se distancie do seu amor por 
qualquer bobagem.

Beto explica a Luzia que Valentim está abalado e não quis lhe encontrar. Vicente corteja Nice, e Cacau os 
incentiva. Rosa desabafa com Maura, que apoia a irmã. Luzia afi rma a Ícaro e Manu que é grata a Rosa por ter 
revelado a verdade sobre Valentim. Roberval investiga o passado de Severo com Laureta.

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)

Isabel explica a Lenita seu plano para se aproximar de Alain. Cris se surpreende ao receber fotos de sua visita 
à casa de Julia. Mauro e Mariane combinam um falso romance para promover o fi lme de Alain. Gabi sugere se 
aproximar de Hugo para provocar ciúmes em Pat. Vicente visita Margot em seu sonho, e ela fi ca radiante.

ESPELHO DA VIDA

Dom Sabino aceita que Emílio seja seu advogado na intermediação com a seguradora. Elmo confessa a 
Marocas que se sente traído por Samuca. Emílio explica a Mariacarla seu plano para ameaçar Amadeu. 
Waleska questiona Marocas sobre Samuca. Betina afi rma para Samuca que Elmo e Marocas estão juntos. 

O TEMPO NÃO PARA

Camila Pitanga engata namoro 
com músico Rafael Rocha

ROMANCE
Instagram / Reprodução

Atriz encerrara namoro havia 10 meses

Os dois foram apresentados 
por amigos em comum e 
têm feito questão de levar
o namoro na discrição

guém.
Segundo o jornal “Extra”, além 

de ser irmão do ator Felipe Rocha, 
que está no ar em “Malhação”, da TV 
Globo, o rapaz faz parte da banda 
que acompanha a cantora Adriana 
Calcanhotto em sua nova turnê.

Os dois foram apresentados por 
amigos em comum e têm feito ques-
tão de levar o namoro na discrição. 
Na última sexta-feira, 12, Rafael 
usou as redes sociais para mostrar 
um livro que ganhou da artista e 
agradeceu o carinho.  

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 23

FTP
BOMDEBOCA

ARRIARETC
IMLRATL

DNAINAANA
CAVIDEM

CASCAGROSSA
DENSOED
EEOASNO

CIVRANCHO

REGARRH
TARAETAPA

NRENOVAR
FILMADORA

DUZIAASAS

Indivíduo
que come
de tudo
(pop.)

Principal
atividade
infantil

Utensílio
para
assar
bolos

Cair sob
peso 

Et cetera
(abrev.)

Instituto
Médico-

Legal
(sigla)

(?)
Botafogo,
bailarina
carioca

Exame pa-
ra atestar
a pater-
nidade

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Pessoa
rude

(fam.)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Senhor, no
falar dos
escravos

(BR)
Produto

para aca-
bamento

de móveis

Refeitório
de solda-
dos (Mil.)

Campo 
de cria-
ção de
cavalos

Completa;
inteira

Cessa
o movi-
mento

Pato (?),
grupo

mineiro
(MPB)

Modificar
para

melhor 

As das 
borbole-
tas são

coloridas

Como ficou
conhecido Castro

Alves (Lit.)
Aplaudido

Símbolo
de litro

Sílaba de
"cones"

Antecede
o "Q"

Complexo
vitamínico

O Planeta
Azul

Dez ao
cubo

Rato, 
em inglês
Sufixo de
"londrina"

Espinha

Que entra
à força
(fem.)

Da mesma
maneira
Grande

Otelo, ator

104, em 
romanos
Molhar
(planta)

O popular
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3/dna — rat. 5/dúzia. 6/verniz. 11/casca-grossa.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

O(A) Doutor(a) Lina Flávia Cunha de Oliveira, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de 
suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, processo de nº 0000110-33.1993.8.20.0124, proposta por Banco do Estado do Rio Grande do 
Norte S.a - Bandern contra Agropecuária e Reflorestadora Ltda, sendo determinada a CITAÇÃO do(a) Sr(a). Agrope-
cuária e Reflorestadora Ltda, para que: 1) no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 
1.711.940,52( hum milhão, setecentos e onze mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), com 
correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do advogado, os quais arbitro em 
5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do valor 
do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 
2) que, no prazo dos embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o 
pagamento integral do mesmo, efetue o depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o pagamento do 
restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de 
mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, no prazo de cinco dias a 
contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do 
débito, sem prejuízos de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor 
e exigível na própria execução; 4) querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do 
prazo deste Edital de cada executado aos autos e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, 
que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça 
(art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo da execução (art. 919 do novo 
CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, (________) Vladson Cristian Nogueira Barreto, digitei, 
e eu, (________) Vladson Cristian Nogueira Barreto, Auxiliar Técnico conferi e subscrevo.

Parnamirim/RN, 13 de setembro de 2018.

Lina Flávia Cunha de Oliveira
Juíza de Direito

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA - SEJUC, CNPJ, 
40.799.652/0001-52 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença de regularização 
de Operação para reforma de novos pavilhões de regime fechado da PENITENCIARIA 
AGRICOLA DR. MARIO NEGOCIO localizado no Grupo Penitenciária M Negócio - s/n, 
Mossoró - RN, 59600-971.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Luís Mauro Albuquerque Araújo.
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

Juízo De Direito Da 19ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital De Citação Prazo: 20 (VINTE) dias A Dra. Elane 
Palmeira De Souza, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente 
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução De Título Extra-
judicial, processo nº 0831360-95.2015.8.20.5001, proposta por Maré Cimento Ltda contra N Bezerra Da Silva - 
Me, sendo determinada a Citação de N Bezerra Da Silva - Me, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita junto ao CNPJ sob nº. 17.473.095/0001-63, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da 
dívida no valor de R$ 69.353,94 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro 
centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em 
caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 
metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos  honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao 
final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, 
§2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através 
de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a 
oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No pra-
zo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante 
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, 
IV, CPC). Eu, Luzenhhyr Souza Da Silva, Auxiliar Técnico, digitei. Natal/RN, 27 de setembro de 2018 K-18e19/10
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SEGUNDOS
EM QUINZE

Brasileiro conquista
bronze olímpico no boxe
O lutador brasileiro Luiz de Oliveira, 
o Bolinha, ganhou a disputa do 
terceiro lugar contra o irlandês Dean 
Patrick Clancy, por 5 a 0, nesta 
quarta-feira, nos Jogos Olímpicos 
da Juventude, em Buenos Aires, 
na Argentina. Bolinha é neto de 
boxeador Servílio de Oliveira, que 
conquistou a medalha de bronze 
nos Jogos Olimpícos de 1968, no 
México. 

Diretoria do Flamengo confi rma 
ida de Lucas Paquetá ao Milan

TRANSFERÊNCIA

Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo confi rmou a venda 
de Lucas Paquetá para o Milan, 
clube que o jogador só irá defender 
a partir de 2019, após a abertura da 
próxima janela de transferências do 
futebol europeu.

Apesar do acordo entre as partes 
contar com uma cláusula de con-
fi dencialidade para manter estas 
quantias em sigilo até o atleta ser 
ofi cializado como novo reforço do Mi-
lan, o meia fl amenguista foi contra-
tado por R$ 168 milhões e assinará 
um contrato de cinco anos. Pelo com-
promisso, ele receberia ainda um 

salário anual de 1,5 milhão de euros 
(algo de torno de R$ 6,4 milhões), de 
acordo com informações divulgadas 
na semana passada pela imprensa 
italiana.

O presidente do Flamengo, Ban-

deira de Mello, disse que a vontade 
do próprio jogador em atuar pelo 
Milan a partir do próximo ano pesou 
para que a negociação. “O jogador 
tem o sonho de jogar na Europa”, 
fi nalizou. 

Meia Lucas Paquetá assinou contrato de cinco anos com o clube milanista

Meia flamenguista foi 
vendido por R$ 168 
milhões e assinará um 
contrato de cinco anos  
com o clube da Itália


