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“Alves estão no poder há 
60 anos”, lembra Fátima

Câmara retoma debate sobre licitação

Propaganda eleitoral na TV de Fátima Bezerra sobe o tom contra adversário Carlos Eduardo Alves (PDT) e 
enumera parentes do ex-prefeito de Natal que ocupam ou ocuparam cargos públicos desde os anos 60.
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Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi Carlos Eduardo, candidato do PDT

Vereadores combinam de priorizar projeto logo após segundo turno das eleições; matéria terá de passar por comissões de novo
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Presidente do PDT 
insinua que Carlos 
Eduardo está em um 
palanque “fascista”

Fátima Bezerra 
mantém liderança no 
segundo turno, mostra 
pesquisa Certus/Fiern

Com chapa única,
ABC marca eleição de 
novo presidente para
dia 25 de novembro

Polícia Civil instaura 
investigações após 
Grande Natal ter
três linchamentos

Lupi afi rmou que, apesar da 
orientação pró-Haddad, não pode 
impedir apoio de Carlos a Bolsonaro.

Levantamento divulgado nesta segunda 
aponta que petista tem 53,62% das 
intenções de voto válidas, contra 
46,38% de Carlos Eduardo Alves.

Votação será direta, com participação 
dos sócios, mas apenas uma chapa 
está inscrita: a que é encabeçada por 
Fernando Suassuna.

População agrediu até a morte dois 
suspeitos de cometer crime. Um 
terceiro caso foi registrado, mas polícia 
chegou a tempo e evitou a morte.
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Espaço Terroir do 
Sebrae atrai público 
que visita a Festa do 
Boi, em Parnamirim
Espaço funciona como vitrine para 
expositores apresentarem seus 
produtos na feira agropecuária.



Fátima mantém liderança

A distância entre Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que foi de quase 14 pontos percentuais no primeiro 
turno, caiu pela metade nesta primeira semana do segundo, de 

acordo com pesquisa Certus para o Governo do Estado encomendada 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern). De 
acordo com o levantamento, contudo, considerando apenas os votos 
válidos, a petista continua na frente: tem 53,62% contra 46,38% do 
adversário em intenções de voto. No primeiro turno, a vantagem foi de 
46,17% para Fátima ante 32,45% de Carlos Eduardo. Desde o dia 7 de 
outubro, a novidade foi o apoio de Carlos Eduardo ao presidenciável 
do PSL, Jair Bolsonaro, e a forte subida no tom da campanha. Carlos 
Eduardo tem insistido – e tem levado vantagem nisso – no discurso de 
que o PT de Fátima foi responsável pela crise econômica que vivencia 
o País. A pesquisa mostrou que a estratégia começa a dar certo.

>> Diminuindo. A pesquisa 
Certus e levantamentos internos 
dos partidos mostram que a curva 
de Carlos Eduardo é ascendente, ou 
seja, a distância para Fátima Bezerra 
pode encurtar ainda mais nos 
próximos dias. Algo que pode explicar 
o crescimento é o fato de eleitores de 
Bolsonaro que rejeitam o PT ainda 
estarem tomando conhecimento de 
que, agora, o PSL tem candidato ao 
Governo.

>> Alerta máximo. O resultado da 
pesquisa acendeu um sinal de alerta 
na campanha do PT. Estratégias 
começam a ser pensadas a fi m de 
arrefecer uma onda pró-Carlos 
Eduardo faltando menos de duas 
semanas para o segundo turno. Tal 
fenômeno às vésperas da votação 
pode representar uma “virada” na 
reta fi nal.

>> Oligarquia. Como parte da 
estratégia, a campanha de Fátima 
deverá explorar mais nos próximos 
dias a ligação de Carlos Eduardo com 
sua família, a Alves. Nesta segunda-
feira, 15, a propaganda petista já 
deu uma mostra do tom que será 
empregado na reta fi nal, com a 
exibição de um vídeo em que foram 
enumerados parentes de Carlos 
Eduardo com cargos na política.

>> Teto. A campanha de Fátima 
Bezerra conta, ainda, com a 
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“ Vá para o 
inferno. Não 

preciso ser 
coagido por 

ninguém”
Ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB), sobre “coação moral” 
que estaria sofrendo para declarar 
voto em Fernando Haddad (PT) no 

segundo turno presidencial

 >> Ministério. O candidato 
do PT à Presidência, 
Fernando Haddad, sugeriu 
nesta segunda-feira, 15, o 
nome do fi lósofo e articulista 
Mario Sergio Cortella para 
o Ministério da Educação. 
“Quero montar a equipe 
dos melhores”, escreveu 
Haddad no microblog 
Twitter. Em entrevista 
à Rádio Bandeirantes, o 
petista afi rmou que Cortella 
é um nome respeitado 
nacionalmente e que também 
conversou com Joaquim 
Barbosa, ex-presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
na semana passada. Barbosa 
tem sido sugerido para o 
Ministério da Justiça.

popularidade que o PT tem no 
interior do Rio Grande do Norte e no 
Nordeste como um todo. No primeiro 
turno presidencial, para se ter uma 
ideia, Fernando Haddad fi cou à frente 
de Jair Bolsonaro (PSL) no Estado, 
com 41,19% contra 30,21%. Neste 
aspecto, vantagem para Fátima.

>> Pancadaria. Por outro lado, 
Carlos Eduardo deverá continuar 
com o “tom alto” contra Fátima 
Bezerra, listando erros do PT e 
as consequências das gestões da 
ex-presidente Dilma Rousseff para o 
País e para o Estado.

>> Dados. A pesquisa Certus/
Fiern entrevistou 1.410 pessoas 
entre os dias 10 e 13 de outubro em 
40 municípios de 7 regiões do Rio 
Grande do Norte. A margem de erro 
do levantamento é de 3% para mais 
ou menos, com grau de confi ança de 
95%. A pesquisa está registrada na 
Justiça Eleitoral sob os protocolos 
BR-00385/2018 e RN-02146/2018.

>> Mais pesquisa. A semana 
reserva ainda a divulgação dos 
resultados de três novas pesquisas 
para o Governo do Rio Grande do 
Norte. Nesta quarta-feira, 17, sairão 
os dados do Ibope (contratado pela 
InterTV Cabugi) e do Instituto Seta 
(contratado pelo Blog do BG). Na 
sexta-feira, 19, será a vez da pesquisa 
feita pelo Real Time Big Data.

Marcus Leoni / Folhapress

Tânia Rego / Agência Brasil

TRIBUTAÇÃO

Receita paga 5° lote 
de restituições do 
Imposto de Renda

A Secretaria da Receita Federal 
pagou nesta segunda-feira, 15, as 
restituições referentes ao quinto 
lote do Imposto de Renda de 
Pessoa Física de 2018. O lote inclui 
restituições residuais de 2008 a 
2017. As consultas foram liberadas 
no último dia 5.

De acordo com a Receita 
Federal, serão pagos R$ 3,3 bilhões 
para 2.532.716 contribuintes. 
Desse total, R$ 3,157 bilhões 
referem-se ao quinto lote do IR de 
2018, que contemplará 2.459.482 
contribuintes.

A Receita Federal recebeu 29,2 
milhões de declarações do Imposto 
de Renda dentro do prazo legal 
neste ano.

Para acessar o extrato do IR 
é necessário utilizar o código de 
acesso gerado na página da Receita 
Federal ou certifi cado digital emitido 
por autoridade habilitada. 

Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

Consultas foram liberadas dia 5

SEGUNDOS
EM QUINZE

Eleitores podem solicitar 
quitação eleitoral na web
Eleitores de todo o Brasil já podem 
emitir pela internet, no site do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
a certidão de quitação eleitoral. A 
certidão é um documento importante 
que comprova que o eleitor está 
em dia com a Justiça Eleitoral. O 
comprovante é exigido do eleitor 
para a emissão de passaporte ou 
para assumir cargos públicos.

José Aldenir / Agora RN
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Carlos Eduardo afi rma que PT
é culpado por onda de violência

TERCEIRIZAÇÃO DA CULPA

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Ex-prefeito de Natal e candidato do PDT ao Governo afirmou que partido 
adversário é responsável por agressividade por incentivar “radicalismo”

O candidato do PDT ao Governo 
do Estado, Carlos Eduardo Alves, 
culpou o PT pelos recentes episódios 
de violência e confronto entre mili-
tantes políticos e o acirramento dos 
ânimos no segundo turno da disputa 
eleitoral. De acordo com o pedetista, 
a atual situação foi gerada a partir 
de um “radicalismo político” e de um 
discurso de intolerância suposta-
mente alimentados pelo PT.

“O grande responsável por tudo 
isso [violência] é o PT. É o discurso 
de ‘nós contra eles’ e do ‘lado de cá 
contra o lado de lá’. É o discurso 
incentivando briga, violência. O ra-
dicalismo político alimentado pelo 
PT levou a isso. As coisas não se 
resolvem assim”, disse Carlos Edu-
ardo nesta segunda-feira, 15, em 
entrevista à TV Ponta Negra.

O ex-prefeito de Natal creditou, 
ainda, a onda de violência nas ruas 
à crise econômica que vivencia o 
País. “O Brasil está há quatro anos 
em uma recessão. As famílias e em-
presas estão no prejuízo. O País está 
tenso”, destacou.

Carlos Eduardo pediu tranquili-
dade aos eleitores. “Ninguém precisa 
brigar para tomar uma posição polí-
tica. É ir lá no dia da eleição e votar 
com tranquilidade no candidato ou 
candidata que ele [eleitor] achar 
melhor. Esse tipo de violência não 

constrói. Não é a democracia que 
nós queremos. O debate é de ideias”, 
argumentou.

Apoiador de Ciro Gomes (PDT) 
no primeiro turno da eleição presi-
dencial, Carlos Eduardo tem defen-
dido agora o nome de Jair Bolsonaro 
(PSL), adversário de Fernando Ha-
ddad (PT) no plano nacional. Aqui 
no Estado, a opositora do ex-prefeito 
também é do PT: Fátima Bezerra.

Para a Presidência, o PDT deci-
diu por um “apoio crítico” a Haddad. 
Perguntado sobre seu posiciona-
mento divergente, Carlos Eduardo 
negou que seja oportunista. “O PDT, 
a nível nacional, tem sérias mágoas 

do PT. Há incompatibilidades histó-
ricas e recentes. Foi anunciado um 
‘apoio crítico’ [a Haddad], mas os 
diretórios estaduais foram liberados 
para tomar a posição que lhes con-
viesse. Aqui no RN, tivemos toda a 
liberdade para fazer aliança com o 
PSL”, afi rmou o ex-prefeito de Natal.

Segundo Carlos Eduardo, a esco-
lha por Bolsonaro foi para derrotar o 
PT, “que é responsável por toda essa 
situação que o Brasil vive, com crise 
econômica e moral”. “O PT jogou o 
Brasil nessa crise e eu acho que, pelo 
que estamos assistindo, essa eleição 
representará o fi m do seu ciclo”, de-
fendeu o ex-prefeito de Natal. 

Candidato Carlos Eduardo Alves (PDT) Candidata Fátima Bezerra (PT)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Justiça nega pedido de 
Haddad contra Bolsonaro
A Justiça negou dois pedidos 
de Fernando Haddad (PT) para 
suspender inserções televisivas do 
candidato do PSL à Presidência da 
República, Jair Bolsonaro. As peças 
publicitárias associam o petista ao 
ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Tiago Queiroz / Estadão

ELEIÇÕES 2018

Kleber Rodrigues 
decide seu apoio ao 
Governo esta semana

Administrador de empresas, 
fi lho do prefeito Severino 
Rodrigues, de Monte Alegre, no 
Agreste potiguar, o empresário 
Kleber Rodrigues (Avante) é uma 
das caras novas que passarão a 
habitar a Assembleia Legislativa a 
partir de 2019. Eleito com 32.755 
votos, oriundos principalmente de 
Monte Alegre e fragmentados por 
outros 130 municípios, Kleber deve 
anunciar seu apoio no segundo 
turno ao governo estadual ainda 
esta semana. “Estou conversando 
com o meu partido para tomar uma 
decisão”, diz ele.

Sobre as razões que o 
levaram a conquistar uma votação 
expressiva, apesar de novato nas 
disputas eleitorais, Kleber, que 
é empresário do segmento de 
farmácias e dono de uma indústria 
de fraudas descartáveis, atribui à 
nova onda que elegeu e descartou 
outras candidaturas – a busca dos 
eleitorado pelo novo. “As pessoas 
já se cansaram de políticos que 
de a cada quatro anos pedem o 
voto delas e se esquecem de suas 
promessas”, resume. 

Facebook / Reprodução

Ele é deputado estadual eleito

Presidente do PDT, Carlos Lupi

LIBERADO

Lupi diz que não pode impedir Carlos 
de subir no palanque do “fascismo”

Elza Fiúza / Agência Brasil

O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, afi rmou nesta segun-
da-feira, 15, que o partido não vai se 
empenhar na campanha de Fernan-
do Haddad (PT) no segundo turno 
apesar de a legenda ter aprovado 
“apoio crítico” ao petista.

Questionado sobre o apoio de 
candidatos do PDT a governos esta-
duais a Jair Bolsonaro (PSL) neste 
segundo turno, como Carlos Eduar-
do Alves (RN) e Amazonino Mendes 
(AM), Lupi disse que o assunto será 
discutido depois das eleições. “Não 

vou sangrar o partido nas vésperas 
das eleições”, afi rmou.

Especifi camente sobre a posição 
no Rio Grande do Norte, Lupi apro-
veitou para, uma vez mais, criticar o 
PT. “Como eu vou exigir que o meu 
candidato suba no palanque do PT?”, 
afi rmou, em referência à petista Fá-
tima Bezerra.

“Nós já declaramos que estamos 
contra o fascismo. É clara a nossa 
posição. Agora, nós não vamos fazer 
campanha, discutir plano de gover-
no”, complementou Lupi. 
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“Família Alves está no poder há 
60 anos”, critica programa do PT

OLIGARQUIA

José Aldenir / Agora RN

Programa de Fátima Bezerra na TV listou nomes de políticos desde o ex-
governador Aluízio Alves até Carlos Eduardo e os respectivos parentescos

A propaganda eleitoral na TV 
de Fátima Bezerra (PT) enumerou 
nesta segunda-feira, 15, membros 
da família Alves que têm participa-
ção na política para pregar renova-
ção neste segundo turno, em que a 
petista disputa o Governo do Estado 
contra Carlos Eduardo Alves (PDT).

Em uma mensagem exibida lo-
go no início do programa, o médico 
Alexandre Motta – que foi candidato 
a senador pelo PT e fi cou na sexta 
posição após obter 242 mil votos – 
lista nomes desde o ex-governador 
Aluízio Alves (1961-1966) até Carlos 
Eduardo e os respectivos graus de 
parentesco para destacar que a fa-
mília “está no poder há 60 anos”.

“O ex-governador Aluízio Alves 
é pai do ex-deputado federal Henri-
que Alves, que é primo do senador 
Garibaldi Alves, que é irmão do 
conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado Paulo Alves, que é tio do 
deputado federal Walter Alves, que 
é primo do vereador Felipe Alves, 
que é sobrinho do ex-prefeito Agnelo 
Alves, que é pai do candidato Carlos 
Eduardo Alves. Ufa! A família Al-
ves está no poder há 60 anos no Rio 

Grande do Norte. Se você quer mu-
dança, agora todo mundo é Fátima”, 
afi rma Alexandre Motta no vídeo.

O programa desta segunda-feira 
destacou ainda propostas da candi-
data do PT para a área da educação, 
entre elas recuperar estruturas de 
unidades de ensino, dotar metade 
das escolas estadual de ensino em 
tempo integral e reduzir o analfa-
betismo. Fátima também dedicou 

boa parte de seu tempo na TV para 
mostrar sua atuação, enquanto de-
putada federal, para que o Estado 
recebesse 19 Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia du-
rante os governos do PT.

Fátima terminou o primeiro 
turno na liderança, com 46,17% dos 
votos válidos (748 mil). Carlos Edu-
ardo fi cou em segundo, com 32,45% 
(525 mil). 

Candidato a governador Carlos Eduardo (dir.) e o ex-deputado Henrique, seu primo

INDEPENDÊNCIA

Solidariedade opta 
pela neutralidade
no segundo turno

O Solidariedade decidiu liberar 
seus fi liados para votar “de acordo 
com as circunstâncias políticas 
locais” e declarou que não vai 
apoiar publicamente nenhum dos 
candidatos ao Governo do Rio 
Grande do Norte no segundo turno. 
A decisão foi tomada em reunião 
com os líderes da legenda, incluindo 
os deputados estaduais eleitos 
Kelps Lima e Alysson Bezerra e 
o candidato a governador Brenno 
Queiroga (4° lugar) e a senadora 
Magnólia Figueiredo (7° lugar).

Kelps Lima, presidente do 
partido, declarou que as eleições 
de 2018 foram vitoriosas para o 
Solidariedade. Ele foi reeleito com 
mais de 33 mil votos.

“Nós, obviamente, buscávamos 
uma reeleição, mas esse não era 
o objetivo número um do partido. 
A grande meta era se consolidar 
o Solidariedade como uma força 
alternativa política no RN”, afi rmou. 

José Aldenir / Agora RN

Deputado reeleito Kelps Lima

OPINIÃO

Mineiro afi rma que palanque de Carlos 
Eduardo é composto por “derrotados”

José Aldenir / Agora RN

Eleito deputado federal pelo PT, 
Fernando Mineiro disse que não des-
gruda da candidata Fátima Bezerra 
(PT), que busca uma eleição inédita 
ao Governo do Estado. Em um tom 
conciliador e de serenidade, Mineiro 
deixou claro que a campanha vem 
buscando ampliar a votação do pri-
meiro turno e que o grupo político 
vai visitar diversos municípios.

De acordo com Mineiro, o PT 
vem sendo chamado para o diálogo 
com diversos setores da sociedade 
porque tem propostas para o Estado. 
“Não vamos entrar neste caminho 
de troca de acusações, porque todo 
mundo sabe o que a candidatura 
de Carlos Eduardo representa – a 
permanência dos grupos familiares. 
Isso é coisa do passado”, disse Minei-

ro, registrando que o PT já recebeu 
o apoio do PSOL, da Rede e do PSB.

Na avaliação de Mineiro, Carlos 
Eduardo rompeu com o seu partido, 
o que mostra que ele está mais com-

prometido com os interesses familia-
res, e foi atrás do apoio de Jair Bol-
sonaro com intuito de surfar numa 
onda que não é dele. “O palanque de 
Carlos Eduardo é composto por mui-
tas pessoas que sofreram derrotas 
nessas eleições”, criticou Mineiro.

O terceiro deputado federal mais 
votado diz que agora é o momento 
de aprofundar propostas para tirar 
o Estado da crise. Para Mineiro, o 
PT está no caminho da paz e unin-
do empresários e trabalhadores. Ele 
destacou ainda que a campanha 
receberá um reforço maior na Re-
gião Metropolitana de Natal, mas o 
interior do Estado receberá visitas. 
“Vamos fazer uma campanha na te-
levisão propositiva, com humildade e 
mostrando a verdade”, informou. 

Deputado federal eleito Mineiro (PT)

SEGUNDOS
EM QUINZE

Justiça manda tirar do ar 
conteúdo contra Fátima
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte determinou que 
a página do Facebook Liberalismo 
Econômico (@liberalismorn) retire 
do ar imediatamente um conteúdo 
patrocinado em que afi rmava que 
a candidata Fátima Bezerra “não 
tem algum tipo de planejamento 
para governar o RN”. O TRE-
RN entendeu que se trata de 
propaganda irregular na internet, por 
causa do impulsionamento pago da 
postagem negativa para Fátima.

José Aldenir / Agora RN
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Sociólogo potiguar faz apelo contra 
abstenção do voto no segundo turno

OPINIÃO

Alberto Leandro / Reprodução

Para ele, trata-se de um pleito tão importante que institutos de pesquisa e marqueteiros como são 
conhecidos precisarão se reinventar depois dessas eleições, que foram marcadas pelas redes sociais

O sociólogo Rinaldo Barros 
tem um longo currículo e serviços 
prestados ao Rio Grande do Norte. 
Graduado em Ciências Sociais pela 
UFRN, mestre em Sociologia pela 
Universidade Estadual de Campi-
nas e doutor em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento pela Universidade 
Federal do Paraná, ele faz um apelo 
para que os potiguares não se furtem 
em escolher um nome nas eleições de 
segundo turno, em 28 de outubro.

Para o professor, trata-se de um 
pleito tão importante que institutos 
de pesquisa e marqueteiros como são 
conhecidos precisarão se reinventar 
depois dessas eleições. “Foram as 
eleições das redes sociais e não deles”, 
resume o sociólogo. Para Barros, fi cou 
claro mais uma vez que o eleitorado 
continua inserido em bolhas que se 
comunicam apenas entre si, evitando 
um debate que poderia ser enriquece-
dor desde que os dois se tolerassem, o 
que não está acontecendo.

Mesmo assim, ele admite, não 
se trata de fenômeno novo e nem es-
tranho quando a pauta é a conquista 
do poder pelas eleições. “Acontece no 
mundo inteiro, e não é de hoje”, lem-
bra o especialista.

Sobre a troca de farpas entre pe-
tistas e bolsonaristas, com acusações 
mútuas de “fascistas”, o sociólogo diz 
que se trata aqui de uma terminolo-
gia que as pessoas precisam dominar 
melhor, “uma vez que a legislação 

trabalhista brasileira, oriunda do re-
gime de Mussolini – este sim fascista 
– vem sendo defendida pelos petismo 
e, portanto, pela esquerda brasileira, 
que acusa seus adversários atuais de 
fascistas”.

Nesse “imbróglio” ideológico, na 
opinião do sociólogo, é que nascem 
as mistifi cações que atrapalham a 
boa informação e favorecem as cha-
madas fake news (ou notícias falsas), 
que brotam na internet.

“O que a grande maioria da po-
pulação quer é emprego, dinheiro 
no bolso, que os fi lhos estejam em 
casa às 10 da noite e pouca gente se 
importa com ideologia de gênero e 
outras pautas que não fazem parte 
da suas preocupações”, lembra.

Segundo ele, essas e outras ques-
tões estão na base da dianteira do 
candidato Jair Bolsonaro (PSL) e não 
devem ser revertidas no curtíssimo 
espaço de tempo que nos separam do 
segundo turno das eleições. 

Para Barros, eleitorado está em bolhas que se comunicam apenas entre si

DEPUTADO ELEITO

Dr. Bernardo pretende priorizar 
projetos de saúde na Assembleia

Facebook / Reprodução

Uma das surpresas das eleições 
deste ano para a Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte, eleito 
com 42.049 votos, o médico Bernardo 
Amorim (Avante) pretende priorizar 
ações em saúde no seu mandato de 
deputado estadual.

Dr. Bernardo, como é mais co-
nhecido, pretende trabalhar para 
fortalecer os hospitais regionais, em 
especial a reabertura das Associa-
ções de Proteção a Maternidade e a 
Infância (Apami). “Vamos lutar pela 
abertura dessas instalações”, frisou.

O deputado eleito atribui sua vo-
tação primeiramente à sua atuação 
como médico nas cidades da região 
oeste. Segundo ele, as expectativas 
de ser eleito eram boas. “A gente 
aguardava um resultado satisfatório 
mediante a aceitação que vínhamos 
tendo” declarou.

Ex-prefeito do município de Al-
mino Afonso, no período de 2001 a 

2008, e médico há 25 anos, Dr. Ber-
nardo iniciou a prestação de serviços 
quando ainda era estudante do curso 
de medicina, acompanhando pacien-
tes que vinham do interior.

De família tradicionalmente po-

lítica do município de Almino Afonso 
e região, seus parentes têm um vas-
to histórico. Quando ele nasceu, sua 
mãe já tinha sido vereadora, o pai já 
foi prefeito do município e quem ocu-
pa o cargo atualmente é seu irmão. 

Prefeito de Almino Afonso entre 2001 e 2008, Bernardo é médico há 25 anos

LAVA JATO

Moro homologa a 
delação de executivo 
da Mendes Júnior

O juiz federal Sérgio Moro 
homologou a delação premiada 
de Rogério Cunha de Oliveira, 
ex-executivo da Mendes Júnior 
condenado a 25 anos, 8 meses 
e 20 dias na operação Lava Jato. 
Segundo os termos do acordo, ele 
fi cará um ano seis meses em regime 
fechado. Cunha iniciou em agosto o 
cumprimento de sua pena em regime 
fechado, que foi fi xada em 25 anos 
pelo Tribunal da Lava Jato, que 
reconheceu a atenuante pelo fato de 
ter confessado crimes. 

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Sérgio Moro (13ª Vara de Curitiba)
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Campeões de voto mostram 
inutilidade do “fundão”

Além de desmoralizarem as pesquisas de intenção de votos, 
grandes derrotadas do dia 7, as campanhas vitoriosas no 
primeiro turno, como a de Jair Bolsonaro (PSL) ou de 

Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais e ainda de Wilson Witzel 
(PSC), no Rio de Janeiro, têm em comum o reduzidíssimo tempo de 
propaganda no horário gratuito no rádio e na TV. Eles tampouco 
usaram dinheiro do indecoroso Fundo Eleitoral.

1 >> Baixo custo, muitos votos
Os campeões de votos não se valeram 
de produções milionárias para rádio 
e TV. Preferiram produções até 
primárias, nas redes sociais.

2 >> Isso precisa acabar
Eleito senador com 9,3 milhões de 
votos, Major Olímpio (PSL-SP) vai 
propor a extinção Fundo Eleitoral, 
que chama de “fundo da vergonha”.

3 >> Fundo eleitoral para quê?
Para obter mais de 2 milhões de 
votos, a deputada Janaína Paschoal 
(PSL) gastou menos de R$60 mil e 
se valeu das redes sociais.

4 >> Campanha barata
O deputado Kim Kataguiri (DEM-
SP), 458 mil votos, só precisou de 
redes sociais. Dispensou até os 
R$500 mil oferecidos pelo partido.

>> Benzetacil cura susto
Militante comunista, Geraldo Ribeiro 
ganhava a vida como propagandista 
de laboratório de medicamentos, nos 
anos 1960. No dia seguinte ao golpe 
de 1964, ele andava cabisbaixo na rua 
do Príncipe, ao lado do comando do IV 
Exército, no Recife, quando de um jipe 
militar desceu um ofi cial, esbaforido:
- Geraldo, com quem você está?...
- Com as Forças Armadas, meu coronel – mentiu.
- Não é isso, Geraldo. Eu quero saber em que laboratório você trabalha. Ando 
louco por uma amostra-grátis de Benzetacil...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Somos contra 

qualquer solução 
violenta”

Ministro Aloysio Nunes (MRE) 
sobre a crise econômica e 

democrática na Venezuela

>> Novatos na 
política terão atuação 
independente
Para o diretor do Paraná 
Pesquisas, Murilo 
Hidalgo, especialista 
em tendências de 
comportamento político, 
os novatos eleitos este 
ano “estarão sempre a um 
passo de virar oposição” 
porque não dependem de 
nada. Não precisaram 
do Fundo Eleitoral para 
se eleger, o que lhes 
dá independência das 
cúpulas partidárias, 
tampouco da liberação de 
emendas parlamentares, 
moeda de troca usada 
pelos governantes. 

>> Líderes deles mesmos
Os que foram às ruas votam em 
Bolsonaro porque ele estava no 
lugar certo, na hora certa. Nem 
são encantados com o candidato. 
São brasileiros que resolveram 
assumir o próprio destino contra 
a ladroagem, a incompetência, a 
hipocrisia, o atraso, a impunidade.

>> Valeu a tentativa
Presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB-CE) até tentou 
trabalhar na quarta (10). Pôs 
em votação projeto de venda de 
distribuidoras da Eletrobras, mas 
ninguém apareceu e a votação foi 
adiada.

>> Competição é tudo
Responsável pelo programa 
de energia de Bolsonaro, o 
engenheiro Luciano de Castro 
afi rma que vai baratear a energia 
com competição. “Vamos trilhar 
o único caminho que funciona 
realmente”, disse.

>> Revolução pelo voto
Repetindo a ladainha da “onda 
conservadora” ou “disputa 
esquerda vs. direita”, os 
“analistas” de política nem sequer 
perceberam que o povo brasileiro 
inventou uma “revolução pelo 
voto”, começando por mandar para 
casa (e para o juiz Sérgio Moro) 
um bando de políticos ladrões.

>> Nascido em 2013
O comportamento dos brasileiros 
nas urnas de 2018 nasceu em 
2013, quando milhões de pessoas 
inconformadas e indignadas, sem 
líderes e nem bandeiras, gritaram 
sua revolta contra os políticos. 

>> Falta de hábito
Deputados federais podem até 
estranhar, mas a volta ao trabalho 
está prevista para esta semana. 
Há até sessões marcadas para 
esta terça-feira (16), mas, em 
fi m de mandato, podem não dar 
quórum.

HUMBERTO

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

A defesa da democracia está sen-
do externada e exercida com ênfase, 
segundo pesquisa de opinião pública, 
por parcela signifi cativa da população. 
Quase 70 por cento dos brasileiros con-
cordam com esse importante regime 
(o democrático), que sabemos, precisa 
ser aperfeiçoado, e isso só acontece 
com as pessoas votando. Dados desta-

cam também, a aprovação dos jovens à 
democracia, entretanto, existem grupos 
sectários que teimam na radicalização 
doentia. Jair Bolsonaro (PSL) e Fer-
nando Haddad (PT) representam os 
dois segmentos que se convencionou 
chamar de “esquerda” e “direita”, rótu-
los em decadência nos dias atuais no 
mundo inteiro. O vencedor na disputa 
presidencial de 28 de outubro terá a 
responsabilidade de pacifi car o País e 

Sem revanchismo

conduzir o Brasil no rumo do desenvol-
vimento, da ética e da moralidade. Sem 
revanchismo. 

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 
Leitura rápida

>>  Pagamento assegurado
Fontes do Governo do Estado 
asseguram que o pagamento do 
funcionalismo referente aos meses de 
outubro e novembro está garantido com 
a disponibilidade do dinheiro em caixa. 
A expectativa agora é com relação ao 
restante do décimo terceiro de 2017. 

>> Tendência petista  
O vice-governador Fábio Dantas, que 
elegeu a esposa, Cristiane Dantas, 
para o seu segundo mandato na 

Assembleia Legislativa, deverá defi nir 
esta semana em quem votará para o 
Governo do Estado. Fontes políticas 
asseguram que a tendência é pela 
candidatura de Fátima Bezerra, do PT.       

>> Veteranos de volta

Dois veteranos da política do Rio 
Grande do Norte foram reeleitos para 
a Assembleia Legislativa: Raimundo 
Fernandes e Vivaldo. O primeiro exerce 
liderança política no Alto Oeste; no 
Seridó, o segundo.        
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O projeto de lei de licitação de 
transportes coletivos de Natal de-
verá ser tratado como prioridade na 
Câmara Municipal após o segundo 
turno das eleições. 

De acordo com o vereador Felipe 
Alves (MDB), presidente da Comis-
são de Justiça – uma das comissões 
pelas quais o projeto precisa trami-
tar –, uma reunião está sendo articu-
lada para essa semana para discutir 
o cronograma da votação. “Há um 
acordo informal para que essa pauta 
seja prioridade a partir de agora”, 
afi rmou o vereador.

O projeto de lei foi levado ao 
plenário no mês de setembro, mas 
alguns vereadores apresentaram 
novas emendas e o documento foi 
reencaminhado para apreciação das 
comissões temáticas. “É necessário 
entrar em acordo para que o projeto 

seja votado em caráter de urgência, 
e é que está prestes a ocorrer”, expli-
cou Felipe. Atualmente, o projeto de 
lei está em apreciação pela Comissão 
de Justiça e ainda deve passar pelas 
comissões de Planejamento e de 
Transporte. 
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Licitação do transporte público
volta a ser prioridade na Câmara

ANÁLISE

José Aldenir / Agora RN

Projeto que regula o 
sistema de ônibus 
públicos de Natal será 
votado em urgência 
após 2° turno eleitoral

Projeto de licitação vai regulamentar serviço de transporte público de Natal

SEGUNDOS
EM QUINZE

Boletos vencidos serão 
aceitos em qualquer banco
Os boletos com valor a partir de R$ 
100, mesmo vencidos, poderão ser 
pagos em qualquer banco. A medida 
faz parte da nova plataforma de 
cobrança da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) e entrou em 
vigor no último sábado, 13. Para 
serem aceitos pela rede bancária, 
em qualquer canal de atendimento, 
os dados do boleto precisam estar 
registrados na plataforma.
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Polícia Civil realiza investigação sobre 
linchamentos registrados na capital

VIOLÊNCIA

José Aldenir/ Agora RN

Corporação apura duas mortes por espancamento ocorridas nas zonas Oeste e Leste da capital 
potiguar; uma terceira tentativa de linchamento foi registrada em Parnamirim no último sábado

A Divisão Especializada em 
Homicídios e Proteção à Pessoa da 
Polícia Civil (DHPP) deu início às 
investigações para apurar os fatos 
de dois linchamentos ocorridos na 
última semana. Um terceiro caso 
de agressão por populares também 
está sendo investigado pela Delega-
cia Especializada em Atendimento à 
Mulher (Deam) de Parnamirim.

O primeiro caso foi registrado 
no bairro da Ribeira, na última 
quinta-feira, 11. Arlindo Pereira do 
Nascimento Neto, de 38 anos, tentou 
assaltar um ônibus e acabou captu-
rado pela população, que o espancou 
até a morte.

O segundo caso aconteceu no dia 
seguinte, na sexta-feira, 12. Mateus 
Miranda do Nascimento, de 18 anos, 
realizava manobras com uma moto, 
quando perdeu o controle e atrope-
lou uma criança de um ano e meio. 
Populares também o agrediram até 
a morte. O menor também acabou 
morrendo no local.

O terceiro caso aconteceu na 

Avenida Maria Lacerda, em Nova 
Parnamirim, no último sábado, 13. 
Um homem suspeito de tentativa de 
estupro foi agredido pelos populares. 
A polícia, entretanto, chegou a tem-
po ao local e encaminhou o homem 
para uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil informou em no-
ta que, para o prosseguimento das 

investigações, o crime registrado no 
bairro de Nazaré terá condução da 
delegada Andreia Oliveira, e a ocor-
rência no bairro da Ribeira será con-
duzida pelo delegado Matheus Trin-
dade, ambos da DHPP. As agressões 
ao suspeito de estupro estão sendo 
conduzidas pela Delegacia Especia-
lizada em Atendimento à Mulher 

(Deam) de Parnamirim.
O criminólogo e especialista em 

segurança pública Ivênio Hermes 
declarou que esse senso de justiça 
por parte da população surge da fal-
ta de punição. “O linchamento é fru-
to direto da ausência do Estado em 
punir e coibir o crime ou não sendo 
célere nessa ação, levando o cidadão 
a se sentir abandonado por aqueles 
que deveriam lhe proporcionar a se-
gurança, e despertando nele o senso 
de justiça que não percebe no Esta-
do”, explicou.

A socióloga Zeneide Bosco expli-
cou que estamos vivenciando níveis 
elevados de intolerância e que dis-
cursos de ódio estão sendo mais tole-
rados. “As pessoas não veem mais o 
Estado enquanto provedor de segu-
rança e tentam fazer justiça com as 
próprias mãos, tanto que facilmente 
se proliferaram discursos de ódio 
pelo País. Neste caso, foram pessoas 
que, de alguma forma, cometeram 
um crime, o que causa indignação 
na sociedade”, fi nalizou. 

Arlindo Pereira do Nascimento Neto, de 38 anos, foi morto no bairro da Ribeira

SEGUNDOS
EM QUINZE

Escolas estaduais farão 
simulado para o Enem
Na reta fi nal dos estudos para as 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), a Secretaria 
de Educação do RN aplica, nos dias 
17 e 18 de outubro, um simulado 
com questões objetivas e redação 
para estudantes do ensino médio.
O simulado será aplicado nas 
262 escolas que ofertam ensino 
médio, onde os estudantes poderão 
avaliar sua aprendizagem. A prova 
conterá 90 questões mais redação. 
O aluno terá o tempo máximo de 4 
horas para responder, assim como 
acontece no Enem.

José Aldenir / Agora RN

OPERAÇÃO

PRF registra 19 acidentes e nenhuma 
morte nas rodovias do RN no feriadão

José Aldenir / Agora RN

Durante a Operação Nossa Se-
nhora Aparecida 2018, a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) não registrou 
mortes em acidentes de trânsito nas 
rodovias federais que cortam o Rio 
Grande do Nortes. Ao todo, durante 
os quatro dias de operação, foram re-
gistrados 19 acidentes, com 18 pes-
soas feridas. Aconteceram em 2017 
um total de 21 acidentes, 21 feridos 
e seis pessoas mortas.

Ao longo da operação, que se 
iniciou na quinta-feira, 11, a PRF 
autuou 697 pessoas. 

A fi scalização de alcoolemia ter-
minou com 17 motoristas autuados 
por estarem dirigindo sob efeito de 
bebida alcoólica. 

Com relação ao excesso de veloci-
dade, 370 veículos tiveram a imagem 
capturada pelo radar fotográfi co por 
transitarem com velocidade acima 

da permitida.
Em todo o País, as equipes da 

PRF atenderam 764 acidentes, dos 
quais 193 foram classifi cados como 
graves, isto é, foram acidentes que 
resultaram em feridos graves ou óbi-

tos. Foram contabilizadas cinquenta 
e cinco pessoas mortes.

A PRF analisa registrou nas 
rodovias brasileiras 26.304 autos de 
infração pelos mais diversos moti-
vos. 

PRF autuou 697 motoristas do RN no feriadão de Nossa Senhora Aparecida
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Festa do Boi traz Espaço Terroir 
para compradores e vendedores

NEGÓCIOS

Moraes Neto / Sebrae

Espaço funciona coma uma vitrine para expositores apresentarem seus 
produtos a visitantes e compradores, que participam da feira agropecuária 

Pelo menos 32 expositores mos-
tram e comercializam seus produtos 
no Espaço Terroir Potiguar, monta-
do pelo Sebrae-RN no Parque Aris-
tófanes Fernandes, em Parnamirim.

O objetivo é promover uma apro-
ximação comercial entre os produto-
res locais e compradores de outros 
estados e do Rio Grande do Norte. 
Nesta segunda, 15, começaram as 
visitas guiadas com representantes 
comerciais e empresários para co-
nhecer de perto a oferta de produtos.

Na primeira etapa da exposição, 
que termina nesta terça-feira, 16, 
estarão expondo os produtores das 
marcas Clan (produtos lácteos), Raf-
fe (cerveja artesanal), Coopau, Doces 
Mirassol, Bom Demais (polpa de fru-
tas), Extrema (cachaça de alambi-
que), Perlage (vinhos e espumantes 
nacionais e sucos de frutas), Bacuri 
(cerveja artesanal), Doutor Pimenta 
(molhos artesanais), Grão (massas 
e biscoitos), Matury (castanha de 
caju), Cervejaria Holanda (cerveja 
artesanal), Pátria Amada (cachaça 
de alambique), Bom Fruit (açaí e 
polpas), Café Betel, Cooafarn (pro-
dutos da agricultura familiar), Gas-
cana (rapadura e melaço), Massas 
São Francisco, Sabores da Vivenda 
(geleia e doces), Koru Brasil (tem-
peros), Queijeira 504, Aqua Coco e 
Samanaú (cachaça de alambique).

A partir desta quarta-feira, 17, 
outros produtores ocupam os espa-

ços com as marcas D’vini (gastrono-
mia artesanal), Aspargos Hortifruti, 
Dona Gertrudes (queijeira), Cabugi 
Foods (cortes de carne de cordeiro), 
Bom Demais (polpa de frutas), Cor-
deiro Chique (boutique de carnes), 
Mel Boa Fé (produtos apícolas), 
Aprofam – Associação dos Produto-
res da Feira Agroecológica de Mosso-
ró (produtos orgânicos), Flor de Sal, 
Café Icla, e da Ajoca – Associação de 
Jovens Agroecologistas Amigos do 
Cabeço (mel de Jandaíra).

Um dos expositores é Darciano 
Aquino, que participa pela primeira 
vez do espaço montado pelo Sebrae 
na Festa do Boi. A sua empresa, a 
Doces Mirassol, produz 12 tipos de 
doces, sendo o carro-chefe o doce de 

caju. As frutas utilizadas na produ-
ção são oriundas de Natal e região 
metropolitana. “A minha meta é 
expandir a produção, sempre prio-
rizando a qualidade no processo de 
fabricação”, garante. 

Este ano, o produtor lançou 
uma novidade que espera impul-
sionar ainda mais o seu negócio: o 
fornecimento dos doces cristaliza-
dos para restaurantes e indústrias. 
“Embalados individualmente, são 
a sobremesa perfeita para acompa-
nhar as refeições”, sugere ele, que 
cresceu vendo o seu pai produzir 
doces e herdou o gosto pela atividade 
agroindustrial. Os doces de frutas tí-
picas se destacam entre os produtos 
regionais. 

Montado pelo Sebrae, Espaço Terroir Potiguar tem sido atração na Festa do Boi

ELEVAÇÃO

Com uma alta de 7,7%, vendas a prazo 
no Dia das Crianças crescem de novo

José Aldenir / Agora RN

As vendas a prazo nas duas se-
manas anteriores ao Dia das Crian-
ças cresceram 7,71% na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado, segundo dados apurados pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). 
A alta de 2017 sucede um cresci-
mento de 8,25% observado no mes-
mo período do ano passado. Já entre 
2015 e 2016, as vendas haviam caído 
-3,59% e -12,2%, respectivamente.

Apesar das vendas para o Dia 
das Crianças acumularem dois anos 
seguidos de alta, o movimento nas 
lojas ainda não recuperou as perdas 
no período da recessão econômica. 
Mesmo com a alta de 7,71% em 2018, 
as vendas a prazo amargam um re-
sultado 1,3% menor do que em 2014, 
por exemplo. Neste ano, os presentes 
mais procurados foram roupas e cal-
çados (38%), bonecas (37%), aviões e 
carrinhos de brinquedo (21%), com 
um gasto médio de R$ 187,00.  Garotada ganhou presente no feriado

TECNOLOGIA

Empregador e 
colaborador em linha 
direta via aplicativo

Os aplicativos de celular têm 
facilitado a vida de muita gente. 
O Ministério do Trabalho (MTb), 
acompanhando as tendências 
tecnológicas, lançou há quase cinco 
meses o Sine Fácil Empregador. O 
app integra as ações do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) que, 
há pouco mais de um ano, já havia 
apresentado outra ferramenta 
para agilizar a busca por vagas e 
inserção no mercado, o Sine Fácil.

Com o novo aplicativo, 
identifi cado com a letra “e” na loja 
virtual e disponível, no momento, na 
versão para Android, o empregador 
pode cadastrar vagas, selecionar 
candidatos, acompanhar entrevistas 
agendadas, pesquisar currículos e 
informar sobre o status do processo 
seletivo –  tudo na palma da mão. 
A ferramenta já teve mais de 50 mil 
downloads, de maio ao início deste 
mês. Para contar com os benefícios 
do aplicativo, o empregador – 
pessoa física ou jurídica – precisa 
instalá-lo no celular. Não será 
necessário nenhum tipo de 
identifi cação a partir do QR Code, 
mas apenas as credenciais de 
acesso ao Serviço de Intermediação 
de Mão de Obra (IMO Web). 

José Aldenir / Agora RN

Objetivo é gerar emprego rápido 

SEGUNDOS
EM QUINZE

BNDES: mais participação 
em saneamento básico
A diretoria do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) aprovou o aumento 
da participação do banco no apoio 
fi nanceiro ao setor de saneamento 
básico dos atuais 80% para 95%.

José Aldenir / Agora RN



11ZAPPINGTERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br16.10.2018

SEGUNDOS
EM QUINZE

Anitta escorrega e acaba 
show deitada no sábado

Neymar faz passeio de
buggy na Arábia Saudita

Durante um show no sábado, 
13, em São Carlos (SP), Anitta 
escorregou e terminou a música 
“Show das poderosas” deitada. 
A queda aconteceu nos últimos 
segundos da música e fez com que 
a funkeira preferisse fi car no chão 
mesmo até que acabasse. “Amei 
esse fi nal!”, descontraiu, provando 
que tudo não passou de um susto.

Em meio aos boatos de que teria 
terminado o namoro com Bruna 
Marquezine, enquanto a atriz está 
curtindo viagem para Fernando 
de Noronha com algumas amigas, 
Neymar também está bem tranquilo 
e se divertindo com amigos da 
Seleção Brasileira, passeando 
de buggy pelas dunas da Arábia 
Saudita.

Instagram / ReproduçãoBial revela quem é o único ex-
BBB que se tornou seu amigo

AMIZADE

Fábio Rocha / TV Globo

Apresentador apontou seu favorito entre os 232 
brothers das 16 edições que comandou na Globo

O jornalista Pedro Bial é relacio-
nado ao Big Brother Brasil até hoje, 
mesmo tendo deixado o programa há 
dois anos. Carismático e muito bom 
de papo, o apresentador conquistou 
não só o público como também os 
participantes do reality global, que 
disputavam sempre sua atenção nas 
transmissões ao vivo.

Apesar de ter seus queridinhos 
nas edições, como é o caso de Fani 
Pachedo, do BBB 7, e Natália Casas-

sola, do BBB 8, somente uma pessoa 
conquistou realmente o carinho de 
Pedro: Adrilles Jorge, do BBB 15. 

O escritor de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, mantém contato até 
hoje e é considerado um amigo pelo 
apresentador. “Ele é um homem 
inteligentíssimo, cultíssimo e foi a 
única amizade que eu realmente fi z 
no programa. Nos falamos sempre”, 
revelou Bial, em entrevista a Ricar-
do Pierocini, do blog Pretexto. 

Apresentador do “Conversa com Bial” disse que mantém relação com Adrilles

IRRITAÇÃO

Zilu rebate críticos que 
a atacam nas redes 
sociais: “Calem-se”

Ex de Zezé di Camargo, Zilu 
Camargo se cansou de receber 
comentários maldosos nas redes 
sociais e, no domingo, 14, resolveu 
tomar uma atitude. A empresária 
usou seu perfi l do Instagram para 
estabelecer um diálogo com os 
seguidores e tentar explicar o peso 
que as palavras negativas podem 
ter na vida de uma pessoa. “Quando 
a sua sinceridade for capaz de 
baixar uma autoestima, cale-se! 
Quando a sua opinião for capaz 
de desmotivar alguém, cale-se! 
Quando a sua crítica construtiva 
for capaz de diminuir, ofender, ou 
desvalorizar alguém, cale-se!”, 
escreveu. Para Ilustrar a publicação, 
Zilu usou uma imagem repleta de 
luxo, em que aparece usando um 
casaco de pele luxuoso. 

Instagram / Reprodução

Empresária desabafou na web
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“Não desejo ser 
constantemente 

reconhecido, isto 
me acarretaria 

muitos problemas”

(David Gilmour)

>> Estreia Netfl ix. Está 
disponível desde o dia 12 a 
nova série da Netfl ix que está 
prendendo a atenção dos fãs 
de terror. Dez episódios de 
“The Haunting of Hill House” 
mostram o velho clássico das 
casas assombradas, baseado 
no livro do escritor Shirley 
Jackson, lançado em 1959, e 
que já inspirou fi lmes como 
“Desafi o do Além”, de 1963, 
e “A Casa Amaldiçoada”, de 
1999. A nova produção é da 
Paramount e da Amblin TV, 
cujo dono é Steven Spielberg.

A esquerda cultua há décadas a 
legislação fascista da CLT.

(Rinaldo Barros)

O professor Haddad é 
aluno do Lula. 

(Ugo Vernomentti)

Ai, olha que bonitinho 
os tucanos apoiando Haddad. 

(Mauro Gil)

PICARDIA NAS REDES

Primeiramente houve meses 
de atraso para a divulgação 
do primeiro trailer; depois 

aconteceu o adiamento da estreia 
do lançamento mundial que estava 
prometido para o próximo dia 31, 
dia do halloween. Então, fi nalmen-
te saiu o esperado trailer e uma 
nova data de estreia do fi lme para 
fevereiro de 2019.

Os fãs já podem se acalmar, 
pois o mistério acabou. A nova 
aventura do grupo de heróis X-Men 
está sendo propagada pela tradi-
cional 20th Century Fox. Vai lá no 
meu site O Galo Informa (ogaloin-
forma.com.br) e veja as imagens li-
beradas no trailer de “X-Men Dark 
Phoenix, roteiro e direção de Simon 
Kinberg.

O novo episódio da grife Mar-
vel é uma espécie de homenagem a 
poderosa personagem Jean Grey, 
interpretada pela sempre charmo-
sa e longilínea Sophie Turner, dona 
de um olhar que é pura execução 
sumária de marmanjos embasba-
cados. A trama ocorre em 1992, dez 
anos antes de X-Men Apocalypse.

No contexto do fi lme, os mutan-
tes agora são todos reconhecidos 
como heróis, imunes às patrulhas 
biológicas e telúricas dos humanos. 
Mas o professor Charles Xavier, lí-
der do agrupamento, está amplian-
do ainda mais os limites dos seus 

estranhos alunos. Um acidente irá 
super dimensionar o poder de Grey.

Numa viagem ao espaço, a 
nave dos heróis será atingida por 
uma explosão solar que, de alguma 
forma, provocará uma súbita e as-
sustadora evolução nas habilidades 
mentais e extra-sensoriais de Jean 
Grey. E aí acontece o motivo do 
título da nova aventura: Jean se 
transforma em Dark Phoenix, um 
mutante de ilimitados poderes.

Quase todos os principais 
personagens do grupo estarão no 
fi lme, e viverão um tumultuado 
clímax para livrarem-se da terrível 
interferência de uma Jean Grey 
desgovernada em força e tempe-
ramento. A linda Jessica Chastain 
vai se incorporar à trama e deverá 
assumir a função de uma vilã dos 
discípulos de Xavier.

Depois de uma série de epi-
sódios em que alguns mutantes 
foram praticamente protagonis-
tas dos roteiros, como Wolverine, 
Magneto, Cíclope, Mystica, Tem-
pestade, Vampira, além do próprio 
Xavier, a nova aventura levará às 
telas um fi lme todo centralizado 
em Jean Grey, mesmo que ela este-
ja tomada, encarnada e arrebatada 
pela temerosa força cósmica de 
Dark Phoenix.

Quando fevereiro chegar, sau-
dade da estreia já não mata a gente. 

>> Fátima x Carlos. A FIERN 
divulgou ontem a primeira 
pesquisa do instituto Certus 
para o segundo turno no RN. A 
diferença entre Fátima Bezerra 
(PT) e Carlos Eduardo (PDT) 
em relação ao resultado do 
primeiro turno caiu de quase 14 
pontos para apenas 6 agora. A 
soma de indecisos e nulos é de 
16,6%.

>> Ciganos virtuais. As 
redes sociais fi zeram surgir 
os mascates de plantão, gente 
com uma fome pecuniária 
proporcional ao vácuo de ética. 
Pulam de um candidato pra 
outro como quem troca de 
camisa, e se adaptam com 
incomparável desfaçatez. E aí 
sai mordendo quem lambeu na 
eleição passada.

>> Pesquisa FSB. O banco 
BTG/Pactual divulgou também 
ontem a primeira pesquisa 
do segundo turno, mostrando 
o candidato Bolsonaro com 
59% dos votos válidos contra 
41% de Haddad. No primeiro 
turno, as pesquisas do instituto 
FSB foram as que mais se 
aproximaram do resultado fi nal.

>> Que tiro foi esse? O 
infl uenciador digital conhecido 
pelo perfi l @EuVittu postou 
no Twitter ofensas contra a 
funkeira carioca Jojo Todynho, 
por supor que ela vota contra 
o PT. “Eu espero que vocês 
entendam nas entrelinhas que 
ela apoiou Bolsonaro e façam 
essa mulher desaparecer, ok?”, 
disse ele.

>> Efeito zap zap. A 
campanha do PT no segundo 
turno praticamente entrou 
em pânico por causa das redes 
sociais, principalmente o 
WhatsApp. O próprio candidato 
Fernando Haddad repete na 
mídia críticas ao que rola no 
“zap zap”. Na TV e rádio, foi 
criado o quadro “quadrilha da 
mentira”, com teor junino.

>> Direita avança. As 
eleições na Baviera, a segunda 
região mais rica da Alemanha, 
acenderam o sinal vermelho 
na coalisão do governo Ângela 
Merkel. Seu partido obteve 
o maior revés desde os anos 
1960. Partidos de direita e 
extrema-direita avançaram 
e conquistaram cadeiras no 
Parlamento.

A mutante empoderada
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...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: “Como seria 
a política de segurança de 
um governo Bolsonaro? O 
deputado já deixou pistas na 
Câmara. Em discursos, ele 
exaltou a atuação de milícias 
e grupos de extermínio”;

...do jornalista Gerd 
Wenzel: “A omissão e/
ou conivência dos partidos 
de centro (conservadores, 
liberais, católicos) com os 
nazistas, foram a pá de cal 
na frágil democracia alemã 
dos anos 30. Qualquer 
semelhança com o momento 
político atual (não só no 
Brasil, diga-se de passagem) 
não é mera coincidência”;

...do jornalista da ESPN 
Brasil Gian Oddi: “A 
estupidez, boçalidade 
e violência do trânsito 
no Brasil já deve contar 
com poucos paralelos no 
mundo. Mas bom mesmo 
vai fi car quando essa galera 
equilibrada tiver armas nos 
porta-luvas para responder 
com tiros à primeira fechada, 
buzinada ou xingamento 
alheio”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> O voto oportunista. O 
candidato ao Governo Carlos 
Eduardo Alves anunciou o ‘voto 
oportunista’ em Bolsonaro. Assim, 
o ex-prefeito de Natal se posiciona 
totalmente contrário ao discurso 
de sua legenda na disputa pelo 
primeiro turno, que teve Ciro Gomes 
como candidato a presidente. O 
próprio Ciro, inúmeras vezes, fez - e 
continua fazendo - críticas pesadas 
ao candidato peeselista, além de ter 
aderido à campanha #elenão.
O PDT e Ciro anunciaram “apoio 
crítico” ao candidato Fernando 
Haddad no 2º das eleições 
presidenciais com o intuito “de evitar 
a vitória das forças mais reacionárias 
e atrasadas do Brasil”.

>> Celebrando. O Dia do Médico será celebrado na próxima 
quinta-feira, dia 18, pelo Conselho Regional de Medicina do Rio 
Grande do Norte – CREMERN, que irá entregar a Comenda 
“Professor Onofre Lopes da Silva” e a Comenda “Amigo 
da Medicina”. Este ano, os médicos homenageados serão: 
Armando Otávio Vilar de Araújo, José Madson Vidal da Costa e 
Tertuliano Aires Neto. Foram escolhidos pela atuação relevante 
na medicina norte rio-grandense.  A Juíza Gisele Araújo Leite 
irá receber à Comenda “Amigo da Medicina”.  

>> A caminho do acirramento? 
A pesquisa Fiern/Certus divulgada 
ontem mostra que a disputa pelo 
Governo do RN poderá fi car mais 
acirrada nos últimos dias de 
campanha. Embora ainda esteja à 
frente na pesquisa, a candidata ao 
Fátima Bezerra está com arriscados 
oito pontos de diferença para o seu 
adversário Carlos Eduardo Alves. 
“Se a eleição fosse hoje no cenário 
estimulado apenas com os votos 
válidos: Fátima Bezerra 53,62% 
Carlos Eduardo 46,38%”, disse o 
instituto.

>> Folga. Já na disputa pela 
Presidência, Fernando Haddad está 
muito à frente de Bolsonaro no RN. 
São mais de 10 pontos de diferença: 
“Se a eleição fosse hoje no cenário 
estimulado apenas com os votos 
válidos: Fernando Haddad 56,82% 
Bolsonaro 43,18%”, divulgou a Fiern/
Certus.

>> Não à intolerância. A coluna presta total e irrestrita solidarieda-
de à colega jornalista Juliana Celli, vítima de intolerância política por 
parte do deputado estadual Getúlio Rego (DEM). O caso, que ocorreu na 
semana passada, dentro da própria Assembleia Legislativa e enquanto 
a jornalista exercia o seu trabalho (ela faz parte da equipe de Comunica-
ção da Casa), foi relatado nesta segunda-feira por ela nas redes sociais.
“Na última quinta-feira (11/10) eu fui vítima da intolerância política 
que estamos testemunhando no país e que chegou no seu mais grave 
momento com a chegada do segundo turno das eleições. (...) eu estava 
trabalhando quando um superior fez o sinal usado pelo candidato Bol-
sonaro, aquele que simula duas armas. Ele me perguntou se eu estava 
pronta pra fazer o tal gesto. Eu falei que não faria porque não voto nesse 
candidato (...). Foi aí a minha supresa, o superior, o deputado estadual 
Getúlio Rêgo, que até então sempre tive uma boa convivência, começou 
a me insultar. Ouvi palavras como corrupta, mentirosa, e que eu deve-
ria pedir exoneração do meu cargo (de confi ança). Ele estava completa-
mente alterado, falando alto, gesticulando em minha direção. Por um 
momento, pensei em explodir, me contive. Consegui me manter fi rme e 
respeitosa, mesmo que muito constrangida, principalmente pelo fato de 
na hora estar conduzindo convidados para uma reunião de trabalho. 
Argumentei que o voto é livre, e eu podia votar em quem quisesse ou até 
mesmo me omitir. Ele continuou esbravejando, na frente deles e de mais 
alguns servidores, que eu deveria votar em quem meu chefe mandasse”, 
escreveu Juliana. 

>> Abuso. Em entrevista à imprensa, Getúlio negou as agressões ver-
bais, mas admitiu ter dito à jornalista que se ela não vota “no candidato 
do presidente da Assebleia deveria entregar o cargo (de confi ança)”, o 
que já é uma forma clara de coação no ambiente de trabalho.

>> Mais uma. A situação constrangedora e agressiva vivida por Julia-
na Celli não é isolada, como a coluna noticiou nesta segunda-feira. Aqui 
no Estado já somam-se vários casos, inclusive dentro da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de demonstrações de intole-
rância política. O mais notótio deles aconteceu com um idoso que teve a 
sua receita rasgada por uma médica do Hospital Giselda Trigueiro ao 
dizer que votava em Haddad para presidente. 

>> Refl exo de um candidato. Aliás, segundo matéria publicada pela 
revista Exame, a grande maioria das agressões políticas estão partindo 
de eleitores bolsonaristas, e por todo o Brasil. Teve até mesmo uma jor-
nalista esfaqueada e ameaçada de estupro por eleitores de Bolsonaro, 
segundo a revista. Não por acaso. Afi nal, se o próprio candidato do PSL 
exalta a violência em muitas de suas declarações públicas, como não se 
comportará a maioria de seus eleitores?
É isso que estamos assistindo estarrecidos.

>> Repudiado. O Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais do RN se 
posicionou sobre o ocorrido: “Repudiamos veementemente atos como o 
praticado pelo deputado estadual Getúlio Rêgo contra a colega jornalis-
ta Juliana Celli (...). Por anunciar um voto contrário ao do deputado, a 
jornalista teve seu direito à livre opinião abafado pelo discurso autori-
tário do parlamentar”, diz o texto divulgado. 

Juliana e Marcos Takemoto, 
franqueados da Sodiê Doces em 
Natal prestigiaram show de Wesley 
Safadão,garoto propaganda da rede, 
na Festa do Boi

Desfi le Prada 
Verão 2019, 
em Milão
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Bruna Marquezine e Neymar 
Jr. deram alguns indícios de um 
novo término na relação. Segundo o 
colunista Leo Dias, a assessoria da 
atriz não respondeu às mensagens 
enviadas no último fi nal de semana. 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Pode surgir confl ito ao lidar com colegas. Com 
a ambição em destaque, você vai se empenhar 
em dobro para se destacar no serviço. Valorize 
as metas em comum com quem ama.

Tente ser mais fl exível com os familiares e tudo 
vai se ajeitar. Você pode conseguir um dinheiro 
extra trabalhando em casa. Programa caseiro 
com quem ama pode ser a melhor pedida.

As infl uências astrais são as melhores. Deve 
controlar a sua impaciência no trabalho se 
quiser dar conta do serviço. Saia da rotina com 
quem ama! Boas surpresas na paquera.

Sua habilidade de comunicação está em alta 
e você vai se destacar em serviços que exigem 
contato com clientes ou troca de informações. 
Boas novas na paquera.

É hora de ser mais fl exível para lidar com 
mudanças. Pode aumentar seus lucros se 
seguir a sua intuição. O sexo deve aumentar a 
intimidade entre você e o par.

Há chance de encontrar uma nova fonte de 
renda hoje. Assunto misterioso deve atrair sua 
atenção. A busca por segurança emocional pode 
trazer problemas no amor.

Trabalho feito em parceria pode alcançar 
resultados melhores. Assuntos familiares 
tendem a dividir o pessoal de casa. A dois, será 
necessário superar o ciúme.

A carreira ganha destaque e você vai se esforçar 
para conquistar o que deseja. Só precisa manter 
a calma e evitar atrito com chefe. Se está a fi m 
de alguém, não esconda seu interesse.

No serviço, vai se dedicar e não poupará 
esforços para dar conta das suas obrigações. 
Só precisa dar mais atenção ao que diz. Deverá 
apoiar mais a pessoa amada.

Você tem tudo para se dar bem se fi car longe 
dos holofotes, inclusive na carreira. Podem surgir 
imprevistos se tem planos para viajar. Um caso à 
distância pode passar por altos e baixos.

Pode ter boas surpresas com assuntos 
envolvendo viagem ou estudos. Nas amizades, 
pode se desentender com alguém próximo. Há 
chance de pintar atração por colega da turma.

Explore sua criatividade e use isso a seu favor 
no serviço. Aproveite para mostrar suas ideias. 
Excesso de gastos pode se tornar um problema. 
Amor à primeira vista pode derreter seu coração.

Viana invade o terreiro de Groa, mas não encontra Luzia. Ícaro e Manu abrigam Luzia no casarão. Laureta tem um 
mau pressentimento, e Tomé a apoia. Ionan comenta com Suely que deseja provar que Viana é corrupto. Rosa 
conta a Ionan o que sabe sobre a relação de Viana e Laureta. Valentim pede para voltar a Salvador.

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 espreita a casa de Julia, e a guardiã a alerta sobre o perigo de fi car no local. Julia e Danilo se encantam um 
com o outro. Michele e Pat sonham em participar do fi lme de Alain e conhecer Mauro César. Isabel comenta com 
Lenita que estudará o livro de magia. Solange se incomoda em ter de contracenar com Emiliano.

ESPELHO DA VIDA

Waleska confessa a Samuca que se sente atraída por ele. Marocas garante a Dom Sabino que eles não 
perderão a esperança. Emílio observa o quadro de pintura de Marocas exposto na parede de Amadeu. Emílio 
e Mariacarla confabulam contra Amadeu. Elmo conta a Samuca que está apaixonado por Damásia.

O TEMPO NÃO PARA

Namoro de Bruna Marquezine e 
Neymar pode ter chegado ao fi m

SEPARAÇÃO
Instagram / Reprodução

Atriz ignorou mensagens de Léo Dias

Dias depois de surgirem 
boatos de casamento, casal 
teria dado indícios sobre 
possível crise na relação

Bruna está em Fernando de 
Noronha, na companhia das atrizes 
Marina Moschen e Fernanda Nobre, 
que contracenaram ao seu lado em 
Deus Salve o Rei, e dos amigos Elvis 
Moreira e Léo Fuchs. 

Sem aliança, a musa foi jan-
tar com amigos, incluindo Jesuíta 
Barbosa e o modelo Jhona Burjack. 
Além disso, de acordo com o jorna-
lista, Bruna estaria se desmarcando 
nas redes sociais das fotos com o ata-
cante do PSG. Por sua vez, Neymar 
também foi visto sem aliança. 

PASSATEMPO
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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PL Nº 0148/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

A v i s o

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Objeto: Execução dos serviços de empresa de topografia para realização de levantamentos 
topográficos planialtimétricos georreferenciados nos municípios atendidos por esta 
concessionária.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise e julgamento das propostas de preços, decidiu por desclassificar as empresas 
ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA-ME e GEO LINS TOPOGRAFIA E 
CONSTRUÇOES LTDA, e declarar vencedora da licitação a empresa TOPGEO TOPOGRAFIA 
E PROJETOS LTDA-ME. Prazo recursal na forma da Lei.

A Comissão

 

Natal/RN, 08 de outubro de 2018

JULGAMENTO DE RECURSO

Engº Marcelo Saldanha Toscano

PL Nº 0057/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Diretor Presidente

Na qualidade de autoridade superior competente manifesto-me: Visto e relatados os autos da 
licitação modalidade Concorrência Nacional nº 0057/2018, onde a empresa SBA MONTAGENS E 
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP, interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação, que a desclassificou no certame licitatório supra. CONSIDERANDO as 
razões e os fundamentos que foram balizadores do julgamento realizado pela CPL, constante na ata 
de julgamento de recurso interposto, datada de 09/10/2018, referente a desclassificação da licitante 
SBA MONTAGENS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP; CONSIDERANDO que cabe à 
Administração zelar pelos princípios que norteiam a Administração Pública; DECIDE, Indeferir o 
recurso interposto pela empresa licitante SBA MONTAGENS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP, 
e mantendo assim a recorrente desclassificada, por julgar que a empresa recorrente não cumpriu 
regularmente os requisitos necessários à sua classificação ficando sem condições de prosseguir no 
certame licitatório. Por isso, ratifico a decisão da comissão em DESCLASSIFICAR a licitante SBA 
MONTAGENS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP, frente à Concorrência Nacional nº 0057/2018.

DECISÃO

Objeto: Serviços para execução de rede coletora de esgoto pelo método não destrutivo através de 
furos direcionais.

Natal/RN, 10 de outubro de 2018

A V I S O
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que de 
posse do pronunciamento jurídico a respeito do recurso apresentado pela empresa PROSUL - 
PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA, opinando pela anulação do processo supra 
face aos fatos apontados no parecer, entende estar prejudicada a análise dos demais recursos por 
parte desta comissão. Em função do exposto, esta comissão decide por não reconsiderar sua 
decisão, haja vista vislumbrar a hipótese de anulação do processo, motivo pelo qual, tendo em vista 
o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93 faz subir os autos à autoridade competente, para 
decisão motivada, observados os artigos 49 da Lei 8.666/93 e arts. 5º, 11 e 86 da Lei Complementar 
Estadual 303/2005. Visando o atendimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório, em 
conformidade com o art. 49, §3º da Lei 8.666/93, esta comissão, haja vista a possibilidade de 
anulação do procedimento, dá publicidade deste ato, ressaltando que as empresas licitantes 
possam se manifestar quanto à anulação do processo, anteriormente à apreciação dos autos pela 
autoridade competente, ficando os autos com vista franqueada aos interessados.

Natal/RN, 05 de Outubro de 2018

PL Nº 0122/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL
JULGAMENTO DE RECURSO

A Comissão

Objeto: Execução das instalações e substituições (com e sem remanejamento) de 125.249 
hidrômetros, na cidade de Natal/RN, Regional Agreste Trairi, Regional Mato Grande e Regional 
Mossoró.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH.

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEARH, por intermédio do seu Pregoeiro que 
subscreve, comunica aos interessados que realizar-se-á o Pregão Presencial 03/2018, cujo objeto 
consiste: Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de software para 
gestão e operacionalização de consignados no âmbito do Poder Executivo do RN, 
compreendendo a cessão de uso do software e execução, instalação do software, implantação 
e hospedagem do sistema; serviços de capacitação de gestores e de usuários; serviços de 
suporte técnico e produção; e manutenção do software, conforme características e condições 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital, que encontram-se à disposição dos 
interessados, no site: http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao.  Qualquer informação será 
prestada nos telefones: (84) 3232-2128/2125/2159, ou, pelo e-mail: cplsearh@gmail.com.  A 
REABERTURA fica aprazada em: 29/10/2018, às 9h, no Auditório da SEARH. Os envelopes, 
contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser entregues até o dia e 
horário marcados. Local: Auditório da SEARH, no Centro Administrativo do Poder Executivo - 
Bloco 08 - Lagoa Nova - Natal/RN.

AVISO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL: 03/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCESSO: 372.73/2016-2  - TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA.

COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPR.

Adriano Borges de Oliveira - Pregoeiro da SEARH
Natal/RN, 15 de outubro de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL

O PRESIDENTE da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, MORADORES E VERANISTAS
 DA PRAIA DE COTOVELO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.982.683/0001-46,

 com foro e sede na Avenida Edgardo de Medeiros, nº 2345 –Distrito do Litoral -
 Cotovelo, Município de Parnamirim – RN, CEP 59.161-050, de acordo com as
disposições combinadas dos artigos 12, inciso III e 17 do Estatuto vigente,

 CONVOCA todos os associados quites com suas obrigações sociais, para participarem 
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA de natureza eleitoral, a ter lugar no dia

24 de novembro deste ano, em sua sede, às 9:30 horas, com maioria 
absoluta dos sócios, ou às 10 horas, com qualquer número, para eleição dos 
membros do CONSELHO DELIBERATIVO, em número de 11 (onze) titulares e 

11 (onze) Suplentes e do CONSELHO FISCAL, constituído de 07 (sete) membros,
 sendo 05 (cinco) Titulares e 2 (dois) Suplentes da referida Entidade, 

para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020,
 os quais serão eleitos por maioria absoluta dos associados aptos a votar.

REGISTRO DE CHAPAS: de 24 de outubro a 14 de novembro
 no ano corrente, na sede da Entidade.

 O edital com as normas editalícias completas está axado na sede da Entidade. 

Natal/RN, 16 de outubro de 2018

ESAM GIRIES ELALI
Presidente da PROMOVEC

VEO CMP OR

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, MORADORES E VERANISTAS DA PRAIA DE COTOVELO



16 ESPORTES TERÇA-FEIRA
www.agorarn.com.br 16.10.2018

SUCESSÃO

Andrei Torres / ABC

Votação será de forma direta, com os sócios, mas apenas uma chapa irá 
participar do processo, a “Novo ABC”, liderada por Fernando Suassuna

O ABC realiza no próximo dia 
25 de novembro a eleição para a 
presidência do clube para o triênio 
2019-2021. A votação será de forma 
direta, com a participação dos só-
cios, mas haverá apenas uma chapa 
participando do pleito deste ano, a 
“Novo ABC”, que é liderada pelo con-
selheiro Fernando Suassuna.

O prazo fi nal para registro de 
candidatura de chapas para con-
correr à presidência do clube foi 
encerrado no dia 11. Dois grupos 
realizaram inscrição. Além da chapa 
encabeçada por Fernando Suassu-
na, o conselheiro Wilson Cardoso 
também se inscreveu.

Ainda na quinta-feira, após 
uma reunião entre os postulantes à 
presidência, Wilson Cardoso retirou 
a inscrição, fi cando estabelecida a 
formação de uma chapa de consenso 
para o pleito deste ano.

Com a participação da chapa de 
consenso, a expectativa é de que o 
atual técnico da equipe, Ranielle Ri-
beiro, permaneça trabalhando para 
a temporada 2019. O ABC terá um 
calendário bem cheio no primeiro 
semestre do próximo ano, com par-

ticipação no Campeonato Estadual, 
Copa do Nordeste, Copa do Brasil e 
Série C do Campeonato Brasileiro.

A Junta Eleitoral analisará toda 
a documentação e divulgará no dia 
17 de outubro se o pedido de inscri-
ção da chapa foi deferido ou não.

Para aumentar a quantidade de 
pessoas com direito a voto, a atual di-
retoria abecedista preparou uma ação 
especial para que os sócios e os cessio-
nários de cadeira cativa no Frasquei-
rão regularizem a situação junto ao 
programa Sócio Mais Querido. 

Chapa “Novo ABC” terá Fernando Suassuna (à esquerda) como presidente

ABC vai às urnas para eleger novo 
presidente no dia 25 de novembro

OBRA

Arena América já 
arrecadou mais
de R$ 7 milhões

As obras de construção da 
Arena América já arrecadaram 
cerca de R$ 7 milhões ao longo 
de 2018. Os recursos foram 
obtidos através de doações de 
torcedores, diretores e conselheiros 
do clube. A meta é entregar o 
estádio, com capacidade inicial de 
5 mil torcedores, para os jogos no 
Campeonato Estadual de 2019.

No último sábado, 13, 
torcedores americanos participaram 
de um evento para a entrega de 
material hidráulico e ferragens. 
Durante a visita, os americanos 
verifi caram a primeira etapa de 
arquibancadas concluídas, com 400 
cadeiras instaladas e três escadas 
de acessos.

Também foi verifi cada a 
situação dos vestiários e a 
instalação elétrica da praça 
esportiva. O estádio conta ainda 
com guardas-corpos concluídos e o 
gramado padrão FIFA. 

América FC / Divulgação

Estádio receberá 5 mil pessoas

SEGUNDOS
EM QUINZE

Magrão, goleiro do Sport, 
sofre fratura no braço
Magrão, do Sport, está fora do 
Campeonato Brasileiro. O goleiro 
sofreu uma fratura no antebraço 
direito na partida contra o Atlético 
Paranaense, no domingo, 14, e 
precisará passar por uma cirurgia. 
Jogador mais velho do Brasileirão, 
com 41 anos, Magrão tem uma 
carreira profi ssional de mais de 
20 anos. Só no Sport são 13 
temporadas, com mais de 700 
jogos e nove títulos. O goleiro tem 
contrato até dezembro de 2019.

Reprodução / SporTV

AMISTOSO

Tite vai promover até seis mudanças 
para enfrentar Argentina nesta terça

Lucas Figueiredo / CBF

O atacante Neymar lamentou a 
ausência de Lionel Messi, seu ami-
go e ex-companheiro de Barcelona, 
no amistoso entre Brasil e Argen-
tina, nesta terça-feira, às 15 horas 
(de Brasília), no estádio The King 
Abdullah Sports City, em Jeddah, 
na Arábia Saudita. “Para quem é 
amante de futebol, ter Messi fora de 
um jogo como esse é ruim. Mas para 
nós, é bom. É um jogo muito difícil, 
temos que fazer nosso papel”, disse 
Neymar em entrevista coletiva

No amistoso desta terça-feira, 
Neymar poderá ter novos compa-
nheiros em campo, pois o técnico 
Tite deverá promover seis mudanças 
no time que venceu a Arábia Saudita 
por 2 a 0, na última sexta. “Brasil e 
Argentina é difícil... O que você espe-

ra é que seja um jogão. Da nossa par-
te, a gente vai entrar para vencer. A 
gente gosta de vencer. Mas, quando 
se fala de Brasil e Argentina, é um 

clássico, eles vão querer vencer tam-
bém. A gente quer fazer nosso pa-
pel e está trabalhando”, completou 
Neymar. 

Brasil e Argentina jogam nesta terça-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita


