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TEMPO
MAX: 30 ºC 
MIN: 23 ºC

EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 21H15

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Mais de 147 milhões de brasileiros -
sendo 2,3 milhões no RN - vão às urnas 
no domingo para escolher os seus
representantes. Saiba tudo sobre o pleito.

O FUTURO 
DO PAÍS 
NAS SUAS 
MÃOS

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL

SENADOR - 1ª VAGA

SENADOR - 2ª VAGA

GOVERNADOR

PRESIDENTE

VOCÊ IRÁ VOTAR 
NESTA SEQUÊNCIA

ATENÇÃO
Você deve votar 

em dois candidatos 
diferentes para 

senador

Anote abaixo os números dos
seus candidatos e leve esta cola
no dia da votação. É permitido.

COLA ELEITORAL
ELEIÇÕES 
2018
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Sinal dos tempos

A campanha eleitoral deste ano – a local – não lembrou nem de 
longe pleitos acirrados que marcaram época no Rio Grande do 
Norte. Durante os últimos 45 dias, salvo raríssimas exceções, 

o que se viu foi uma disputa fria, sem muitos confrontos de ideias, e 
ânimos apaziguados. Se, por um lado, isso é um fato positivo (uma 
corrida mais civilizada), por outro, revela o baixo nível das propostas 
e ideias, que não entusiasmam nem mesmo os próprios candidatos. 
Acompanhando tudo isso, está um eleitor cada vez mais desanimado 
e desesperançoso com a política. O descontentamento é tão grande 
que muitos nem pretendem comparecer às urnas no próximo 
domingo. Votar em quem, para quê? Contribuíram para isso, claro, 
os inúmeros escândalos de corrupção que explodiram dos últimos 
pleitos cá, mas também as novas regras de campanha. A minirreforma 
eleitoral encurtou o tempo dos debates de três para pouco mais de 
um mês e barateou e muito a disputa. O resultado, até agora, foi o 
distanciamento entre os potiguares e aqueles que pretendem nos 
representar. Vejamos no que isso vai dar no próximo dia 7.

>> Proibição. O eleitor deve fi car 
atento a alguns detalhes na hora de 
votar no próximo domingo. Celulares 
ou qualquer outro dispositivo 
(sobretudo os eletrônicos) que 
possam prejudicar o sigilo do voto são 
terminantemente proibidos na cabine 
de votação. A desobediência pode 
levar a detenção de 6 meses a 4 anos 
e pagamento de multa.

>> Boca de urna. A chamada 
“boca de urna”, ou seja, entrega de 
santinhos ou qualquer outra ação 
para convencer eleitores a votar em 
determinados candidatos, também 
é proibida. Quem presenciar esse 
tipo irregularidade pode denunciar 
a ocorrência na zona eleitoral mais 
próxima ou através do aplicativo 
Pardal, disponível para download 
gratuito para smartphones.

>> Nulos. No dia do pleito, também 
há certos mitos, como o que versa 
sobre a anulação da eleição caso 
mais de 50% dos eleitores não 
compareçam. Nesse caso, segundo 
o Tribunal Regional Eleitoral, o que 
acontece é a perda da oportunidade 
dos eleitores de escolherem seus 
representantes.

>> Manifestação silenciosa. 
Outra inverdade tem relação com 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“É inconcebível em 
um tribunal ter 
pares cassando 

individualmente
as decisões”

Marco Aurélio Mello, ministro 
do Supremo Tribunal Federal, 

sobre “guerra” de decisões 
liminares na Corte

>> Renovação. Ex-diretor-
presidente da Fundase 
(Fundação da Criança e do 
Adolescente), ex-secretário 
de Habitação de Natal e ex-
superintendente Federal da 
Agricultura, Getúlio Batista 
(foto) disputa uma vaga na 
Assembleia Legislativa pelo 
PTB. “Quero fazer parte do 
processo de renovação na 
política potiguar. Sou o novo, 
mas tenho serviços prestados 
sem nunca ter sujado minhas 
mãos. Exerci os cargos 
públicos com honradez e saí 
de todos da mesma forma que 
entrei, com a cabeça erguida”, 
destaca.

a proibição do uso de roupas e 
adesivos quem demonstrem apoio 
aos candidatos. Desde que façam 
apenas manifestações individuais 
e silenciosas, os votantes têm 
direito de declarar apoio a partidos 
e candidatos com uso de broches, 
camisetas, bandeiras, bonés e afi ns. 
O veto tem relação com aglomeração 
de pessoas e o uso de alto-falantes, 
que são proibidos.

>> Plebiscito. Além de votar 
para deputado federal, deputado 
estadual, dois senadores, governador 
e presidente – nesta ordem –, os 
eleitores de Campo Grande, na 
região Oeste Potiguar, terão de votar 
para escolher o nome da cidade. 
Eles optarão por se mantêm “Campo 
Grande” ou se alteram para “Augusto 
Severo”.

>> Indefi nido. As últimas pesquisas 
mostram um quadro indefi nido para 
o Governo do Estado. Não é possível 
cravar, com base nos levantamentos, 
se haverá ou não segundo turno. 
Líder, Fátima Bezerra (PT) espera 
crescer um pouco mais nessa reta 
fi nal para liquidar a fatura já no dia 
7. Adversários da petista, Carlos 
Eduardo Alves (PDT) e Robinson 
Faria (PSD) também tentam o último 
gás para forçar segunda votação.

José Aldenir / Agora RN

Carlos Hum
berto / STF
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GUSTAVO 
NEGREIROS

Eleição estranha, o eleitor com 
comportamento diferente e todos 
os dias somos bombardeados com 
inúmeras pesquisas. Tem para todos 
os gostos e a serviço do cliente. 

Até aqui os institutos podiam 
fazer o que bem entendem, mas 
agora é hora de realinhar números, 
chegar próximo da realidade para 
não ter o descrédito momentâneo, 
mesmo porque em pouco tempo o 
eleitor esquece os erros.

Mesmo com o realinhamento, 
acredito que teremos erros. Aí já não é 
culpa dos institutos, acho que o eleitor 
quer quebrar paradigmas. Tentar 
mudar o sistema. Fazer diferente. Pelo 
menos é o que tem dito em pesquisas 
qualitativas. Porém, vivemos o 
inexplicável fenômeno PT. 

Falo isso pelo simples 
protagonismo do partido no maior 
caso de corrupção do mundo, a 
Lava Jato. O partido roubou e deixou 
roubar, montou uma quadrilha com o 
simples intuito de espoliar a empresa. 

O SUPER EMPATE DO SENADO
A campanha ao Senado no RN 

deverá ser decidida voto a voto. Cada 
pesquisa, um resultado diferente. 
Sempre tenho a sensação de que os 
institutos de pesquisa aqui do Estado 
carregam muito na Grande Natal, 
deixando o interior esquecido. 

Ainda tenho dúvida da 
capilaridade do voto em Styvenson. 
Quando converso com alguém do 
interior, sempre existe a percepção 
que o poder eleitoral do capitão se 
limita a Natal. No domingo, vamos 
ter a resposta para essa pergunta. 
Fica a sensação que cada vez que 
Styvenson abre a boca perde votos, 
por causa da soberba e arrogância. 

Tem Geraldo Melo crescendo 
todos os dias. Conseguiu fazer um 
discurso moderno, com os anseios 
da sociedade. Deverá ter grande 
votação. Está no páreo.

Já Zenaide Maia quer a todo 
custo colar na líder das pesquisas 
para o Governo, Fatima Bezerra. 
Acredito que pode conseguir, apesar 
do discurso fraco.

Por fi m, Garibaldi Filho, o 
senador que um dia teve 1 milhão de 
votos, agora agoniza. Ele conta com 
seu carisma e simpatia. Todo mundo 
gosta de Gari. 

Os quatro vão lutar por duas 
vagas. Não se tem notícia de uma 
disputa tão acirrada para o Senado 
aqui no Rio Grande do Norte.

A pesquisa de verdade

GUSTAVO 
NEGREIROS
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Mais de 2,3 milhões potiguares 
vão às urnas no próximo domingo

A HORA DO VOTO

José Aldenir / Agora RN

No Rio Grande do Norte, 474 candidatos estarão disputando a eleição para 
os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual  

Aline Braga
Repórter

Neste domingo, 7 de outubro, 
147,3 milhões de brasileiros estarão 
aptos a participar das eleições de 
2018. Só aqui no Rio Grande do Nor-
te, são 2.373.619 eleitores. No dia 
de escolher os representantes para 
governar e legislar pelos próximos 
quatro anos, essas pessoas precisam 
fi car atentas para não cometer os 
chamados crimes eleitorais.

Os eleitores poderão votar em 
7.791 seções, divididas entre 60 zo-
nas eleitorais. No total, serão 9.240 
urnas eletrônicas, sendo 7.390 insta-
ladas e as outras em reserva. Só na 
capital potiguar, serão 1.351 urnas 
instaladas. A equipe de mesários 

será formada por 29.698 pessoas e, 
para votar, os eleitores serão distri-

buídos em 1.551 locais de votação 
por todo o Estado.

Concorrendo ao Governo do RN, 
disputam 8 candidatos. Ao Senado, 
são 15. Para deputado federal, 121 
pessoas participam do pleito. Já 
para deputado estadual, são 330 
candidatos.

Em termos orçamentários, se-
rão destinados R$ 7,2 milhões para 
os custeios do primeiro turno e R$ 
2,05 milhões para o segundo turno, 
se houver. Já o custo estimado com 
pessoal será de R$ 5,7 milhões. Con-
forme recomendação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o valor má-
ximo estimado de custo por eleitor é 
de R$ 5,50 em um turno, e R$ 6,37 
considerando os dois turnos. O horá-
rio de votação será das 8h às 17h. 

Sede da Justiça Eleitoral em Natal

NÚMEROS

CARGO CANDIDATURAS

GOVERNO DO RN 8
SENADO 15
DEPUTADO FEDERAL 121
DEPUTADO ESTADUAL 330

ELEIÇÕES EM NÚMEROS

ELEITORES 2.373.619
ZONAS ELEITORAIS 60
SEÇÕES ELEITORAIS 7.791
URNAS 9.240
LOCAIS DE VOTAÇÃO 1.551
MESÁRIOS 29.698
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José Aldenir / Agora RN

O esquema de 
segurança elabora-
do pela Secretaria 
de Segurança Pú-
blica e da Defesa 

Social (Sesed) vai contar com 8.292 
agentes envolvidos no dia das elei-
ções. Destes, 60 policiais cedidos ao 
Tribunal de Justiça vão atuar na 
segurança de juízes eleitorais.

De acordo com dados da asses-
soria da Sesed, serão 30 agentes da 
Força Nacional, 378 policiais civis, 
221 policiais rodoviários estaduais, 
112 guardas municipais. Além de 
2.885 policiais que atuarão no in-
terior.

Em Natal e região metropolita-
na, serão 1.297 PMs, 100 bombeiros 
e 9 peritos. Além destes, haverá ain-
da 3.200 militares das Forças Arma-
das, que serão alocados em diversas 
municípios potiguares.

Para que as eleições aconteçam 
com tranquilidade, a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social (Sesed) emitiu uma 
portaria que trata da suspensão da 
venda e consumo de bebidas alcoó-
licas no dia da votação. A medida é 
válida no período compreendido en-
tre 6h e 18h.

TRANSPORTE DE URNAS
O Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) inicia a preparação para 
transporte das urnas eletrônicas 
nesta sexta-feira, 5, para encami-
nhar aos municípios na manhã de 
sábado, 6. A preparação consiste em 
embalar as urnas, identifi car as zo-
nas e sessões.

O TRE informou que os votos 
da eleição no Rio Grande do Norte 
serão computados de acordo com o 
fechamento das urnas, o que nem 
sempre acontece em um horário es-

pecífi co. Mas que, tradicionalmente, 
2h após o término da votação já tem 
o resultado.

O horário para divulgação do 
resultado geral, incluindo da presi-
dência, depende do fechamento das 
urnas no estado do Acre.

CLIMA
A previsão do tempo para o dia 

das eleições em Natal é de céu par-
cialmente nublado, com pancadas 
de chuva durante a madrugada de 
sábado e início da manhã do domin-
go, segundo a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária (Emparn).

A Emparn informou que a pre-
visão geral é de céu nublado à claro 
em todo o estado, e algumas panca-
das de chuva na faixa litorânea, que 
inclui a Grande Natal. 

No interior do estado, o tempo 
permanece nublado, mas fi rme, sem 
previsão de chuvas.

A temperatura vai variar de 29 
a 30 graus no litoral, com mínima 
em 23 °C. Mossoró e Alto Oeste vão 
atingir a máxima chega a 35 °C e 
mínima de 21 °C.

TRANSPORTES
O transporte público irá circular 

com 100% da frota no dia da eleição, 
segundo informações da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana de 
Natal (STTU).

A secretaria informou ainda que, 
por ser dia de eleição, e considerado 
feriado, será cobrado o valor de tari-
fa social. Com a determinação, fi ca 
defi nido a meia passagem no valor 
de R$ 1,85. 

O voto é obrigatório para quem 
tem idade entre 18 e 70 anos. É facul-
tativo para quem te mais de 70. O voto 
é permitido para quem tem 16 anos, 
mas também não é obrigatório. 

Policiais militares fazem guarda na frente da Assembleia Legislativa do RN

Mais de oito mil agentes vão 
garantir segurança na eleição 

ORGANIZAÇÃO

Em Natal e na região metropolitana serão
1.297 PMs; no interior, haverá 3.200 militares

PODE CONFIAR EM 
QUEM FAZ POLITICA 
COM EXEMPLOS E NÃO 
SÓ COM PALAVRAS!
JOSÉ DIAS se comprometeu a não receber o seu 
salário de deputado estadual enquanto o Governo do 
Estado continuar atrasando o salário dos servidores.

Não receberei meu salário antes dos 
funcionários que estão na mesma 
faixa salarial: meu compromisso é 
priorizar projetos que contribuam 
para o pagamento da folha e para 
garantir as necessidades essenciais 
do povo potiguar.”

“

CNPJ: 31.211.483/0001-05 | Coligação Trabalho e Superação II PSDB, PSD, PSB, PR e PROS | Valor do Anúncio: R$ 850
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¹Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossa loja ou nosso site para verificar 
demais condições. Ofertas válidas de 05/10 a 08/10/2018 ou enquanto durarem os estoques para a loja de Natal.

R$ 21,90 
 cada

ORQUÍDEA ORQUÍDEA PHALAENOPSISPHALAENOPSIS
Pote 12. 
CÓDIGO: 89207713

R$ 13,90 
 cada

ROSEIRA MINI
Pote 13.
CÓDIGO: 89208035

R$ 25,90 
 cada

SAMAMBAIA AMERICANA
Cuia 21.Cuia 21.
CÓDIGO: 89208714

R$ 5,90 
 cada  

KALANCHOE
Pote 11.
CÓDIGO: 89207272

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

A estação mais colorida do ano chegou com ofertas exclusivas.

Garantimos o menor preço e cobrimos qualquer oferta da concorrência1.

Agora ficou 
mais fácil chegar 
na Leroy Merlin

NATAL - RN 
BR 101, NOVA PARNAMIRIM,  
EM FRENTE AO TREVO  
DA MARIA LACERDA.  
Seg. a sáb. das 8h às 22h.  
Domingos, das 9h às 18h.



O Tribunal Re-
gional Eleitoral do 
Rio Grande do Nor-
te (TRE-RN) estima 
que a apuração dos 

votos no primeiro turno das eleições 
deste ano deve ser concluída até as 
22h do próximo domingo, 7. A vota-
ção acontece das 8h às 17h em todo 
o Estado, e o voto é obrigatório para 
pessoas alfabetizadas que têm entre 
18 e 70 anos.

De acordo com o secretário de 
Tecnologia da Informação do TRE-

-RN, Marcos Maia, o processo de 
totalização dos votos será mais rápi-
do no pleito deste ano por causa da 
instalação de 176 pontos de trans-
missão dos resultados. A partir des-

ses locais, os dados das urnas serão 
encaminhados para Natal, onde fi ca 
a central de apuração.

Segundo Marcos Maia, a insta-
lação dos pontos de transmissão foi 

uma forma encontrada pelo TRE 
para compensar o provável atraso 
no encerramento da votação, já que o 
eleitor deverá votar em seis candida-
tos este ano (deputado federal, depu-
tado estadual, dois senadores, gover-
nador e presidente – nesta ordem).

Apesar da projeção de atraso, o 
secretário de TI da Justiça Eleitoral 
informa que o eleitor deve se dirigir a 
sua seção até as 17h. “Apenas os que 
estiverem na fi la até 17h poderão vo-
tar. Neste horário, são distribuídas 
fi chas”, conta Marcos, que sugere 
que os eleitores levem uma “cola”, 
com os números dos seus candidatos.

O eleitor terá à disposição três 
opções de sistemas para acompa-
nhar a apuração dos votos em tem-
po real: os aplicativos “Resultados” 
(disponível para smarphones) e “Di-
vulga” (disponível para desktops ou 
notebooks) e o site “DivulgaWeb”. 
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Justiça Eleitoral espera concluir 
apuração dos votos antes das 22h

ELEIÇÕES 2018

Fábio R. Pozzebom / Agência Brasil

Totalização dos votos 
será mais rápido 
este ano por causa 
da instalação de 176 
pontos de transmissão

São obrigados a votar eleitores alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos

Os Governos Federal e Estadual enfraquecem a Polícia 
Militar, provocando uma insegurança geral, assim o natalense 
fi ca refém dos bandidos. Os assaltantes, de arma em punho, 
roubam você e seus fi lhos e o governo faz ouvido de mercador. 
Do outro lado, o Governo Federal rouba todos os brasileiros, 
assalta a todos com o cartão de crédito. Os brasileiros precisam 
de políticos que exijam um tratamento justo no mercado 
fi nanceiro. E o candidato Jurandir Marinho, se eleito senador, 
vai trabalhar no congresso para o governo cobrar um juros 
justo pra todos os brasileiros.

ACORDA NATAL! O governo paga pelo seu dinheiro 6% ao 
ano e cobra de vocês, e empresta para a população a 400% 
ao ano. Isso é justo? Isso sim que é um verdadeiro assalto. Na 
Europa o governo paga pelo dinheiro do povo 1,5%, ao ano e 
quando empresta a população cobra no cartão de crédito 2,2% 
ao ano. Nos Estados Unidos o governo paga pelo seu dinheiro 
2% ao ano e cobra da população, no catão de crédito, 2,8% ano. 
Compare e veja! Isso é que é um ASSALTO. VAMOS MUDAR!

ACORDA NATAL!
 

Suplentes: Francisca Souza | Antônio Araújo 



CNPJ CANDIDATO  31.234.87210001- 48 / PRTB. Valor  R$ 850,00. 
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 Mais de 2,3 milhões de potiguares irão escolher neste domingo, 7, o próximo governador do Rio Grande do Norte. O escolhido  
terá em mãos um orçamento estimado em R$ 12 bilhões. São oito candidatos: dois ex-prefeitos, um professor universitário, uma 

senadora, um ex-governador, o atual chefe do Executivo, um servidor público e um líder religioso. Saiba quem são eles:

QUEM SÃO OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO RN

Heró Bezerra Robinson Faria
O bispo Heró Bezerra já foi 
candidato à prefeitura de Mossoró, 
em 2016, e também já disputou 
vaga para vereador e a deputado 
estadual, mas não venceu a 
nenhum dos pleitos. Atualmente, 
disputa o Governo do Estado 
pelo PRTB. Seu vice é Antônio 
Bento, também do mesmo partido. 
Ele defende a integração do 
Governo do Estado com entidades 
representativas da sociedade civil.

Atual governador do estado, 
Robinson tenta a reeleição pelo 
PSD e tem como vice o empresário 
Tião Couto. Foi eleito deputado 
estadual pela primeira vez em 1986. 
Em seus dois últimos mandatos na 
Assembleia Legislativa, entre 2003 
e 2010, foi presidente da Casa. Em 
2010, Robinson Faria foi vice-
governador na chapa de Rosalba 
Ciarlini (DEM). Na eleição seguinte, 
com 54,42% dos votos válidos no 
segundo turno, foi eleito governador.

Brenno Queiroga Carlos Alberto Medeiros
Candidato ao Governo do RN 
pelo partido Solidariedade, 
Brenno Queiroga tem 37 anos e 
é engenheiro civil. Ex-prefeito da 
cidade de Olho D’Água dos Borges 
entre 2013 e 2016, tem como vice o 
delegado Sérgio Leocádio, do PSC. 
Brenno defende a informatização 
como forma de retomada do 
desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte

Mestre em Administração de 
Recursos Humanos e doutor em 
Administração pela Universidade de 
São Paulo, Carlos Alberto Medeiros 
tem 50 anos e nasceu em São 
Paulo. Tem como candidata a vice-
governadora a servidora pública 
Cida Dantas e ambos são do PSOL. 
Pela primeira vez como candidato 
ao Governo do Estado, ele já 
disputou duas eleições pelo PT. O 
candidato tem a educação como 
prioridade em seu governo.

Carlos Eduardo Dário Barbosa
Candidato pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), Carlos Eduardo 
Alves disputa pela segunda vez 
o Governo do Estado. Em 2010, 
fi cou em terceiro lugar. Foi prefeito 
de Natal por quatro mandatos. 
Em 2018, deixou a Prefeitura para 
concorrer às eleições deste ano. 
Kadu Ciarlini, do PP, é o vice da 
chapa, que tem como prioridade 
o equilíbrio fi scal. Carlos Eduardo 
apoia a própria candidatura na 
popularidade das gestões em Natal. 

Filiado ao PSTU, Dário tem 65 anos 
e é professor das redes estadual 
e municipal de ensino. Já foi 
candidato a Prefeitura de Natal –  
em 2012 e 2016 – e ao Governo do 
RN – em 1998,. É militante histórico 
no estado e defendo o socialismo. 
Começou sua militância nos anos 
de 198, no movimento popular. O 
candidato terá como vice na chapa 
a professora Socorro Ribeiro, do 
mesmo partido.

Fátima Bezerra Freitas Júnior
Professora e pedagoga, Fátima 
Bezerra é candidata ao Governo 
do RN pelo PT. Atualmente, é 
senadora, eleita em 2014, foi 
deputada estadual por dois 
mandatos – em 1994 e 1998 – e 
foi deputada federal por três – em 
2002, 2006 e 2010. O candidato a 
vice-governador da chapa é Antenor 
Roberto, do PCdoB. A prioridade é 
a redução da violência e a reforma 
tributária do Estado.

Servidor público estadual, Freitas 
Júnior, candidato pelo Partido 
Rede Sustentabilidade, nasceu na 
cidade de Alexandria, no região 
Oeste potiguar. Em 2016, ele foi 
candidato à prefeitura de Natal. Tem 
como vice em sua chapa Flávio 
Rebouças, do mesmo partido. Ele 
defende a adoção de uma reforma 
administrativa para o reequilíbrio 
das fi nanaças do Rio Grande do 
Norte. 2O O18

Proposta 1
Para evitar que o motociclista corra
risco de acidente ao ultrapassar...

Proposta: ser permitido à motocicleta
trafegar na faixa semi-exclusiva dos

ônibus ao ultrapassar outros veículos.

Para evitar que os motociclistas quem 
apertados entre os carros no sinal...

Para evitar que os motociclistas quem Para evitar que os motociclistas quem 
Proposta 2

Proposta: implantar faixas de retenção em
todos os sinais e com profundidade de

4,5m, permitindo à moto manobrar e estar
à frente dos carros quando o sinal abrir.

VOTE  EM  QUEM VALE!

DEP. ESTADUAL

VOTE EM QUEM VALE!

DEP. ESTADUAL
EsamElali

Propostas já protocoladas na STTU.

Meu compromisso com os motoboys e

mototaxistas: Lutar para aprovar lei que

isenta impostos na compra da moto nova.
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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 5 de outubro de 2018 a 7 de Outubro de 2018, enquanto durarem os estoques nas lojas. Garantimos a quantidade mínima de 03 
unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento 
sem juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco 
S.A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de 
crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Promoção válida para compras realizadas entre 29/09/2018 a 31/10/2018 e cadastradas até 
04/11/2018. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Certifi cados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. *O prêmio 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 entregue por meio de cartão pré-pago, sem função de saque.  Imagens meramente ilustrativas.agamento somente na função à 
vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Certifi cados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. Imagens meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,79
KG

R$

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

OFERTAS VÁLIDAS DE 5/10/2018 A 7/10/2018OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 5/10/2018 A 7/10/2018OFERTAS DE DIAS03

LARANJA-PÊRAGRANEL

1,59
KG

R$

LARANJA-PÊRA

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

Banana 
Pacovan 
Granel 1,99

KG

R$
Cenoura 
Granel 2,19

KG

R$

Beterraba
Granel

Alho
Granel

1,99
KG

R$

12,99
KG

R$

Batata 
lavada 
Especial 
Granel

Macaxeira 
Granel1,59

KG

R$ 1,99
KG

R$

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 
200g

1,95
UNID.

R$

Café Maratá
Pacote c/ 250g

3,55
PCT.

R$

2,49
PCT.

R$

Arroz Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

5,89
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

13,29
KG

R$

Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

Fralda Maxx 
Baby   
Pacote mega, 
diversos 
tamanhos

18,29
KG

R$ 18,99
PCT.

R$

Costela suína congelada Aurora
Peça

17,89
KG

R$

Bebida láctea 
Showkinho
Unidade c/ 200ml

Chocolate D-tone Vitarella
Unidade c/ 126g

0,68
UNID.

R$ 2,69
UNID.

R$

Carne moída bovina congelada   
Pacote c/ 500g

2,99
PCT.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Rum Montilla
Carta branca, cristal 
ou ouro, garrafa c/ 1L

Vinho tinto suave 
Santa Ceia
Garrafa c/ 750ml

16,89
GARRAFA

R$

8,69
GARRAFA

R$

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,87
PCT.

R$

Biscoito Vitarella
Pacote c/ 400g

2,99
PCT.

R$ 2,99
UNID.

R$

Sardinha 
Pescador
Em óleo 
ou tomate, 
unidade 
c/ 83g

Queijo 
parmesão 
ralado Kopa
Pacote c/ 50g

1,99
PCT.

R$

3,49
UNID.

R$ 9,92
EMB.

R$

Atum ralado Aro
Unidade c/ 120g

Papel higiênico folha 
simples Floral
Embalagem 
promocional, 
leve 16, pague 15 
rolos c/ 30m 2,85

UNID.

R$

0,62
UNID.

R$

Desinfetante Pinho Bril
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

Refresco em pó Frisco
Diversos sabores, unidade c/ 25g

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

13,29
UNID.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 250g

Manteiga Teixeira
Com sal, unidade 
c/ 200g1,65

UNID.

R$ 6,69
UNID.

R$

Organizador de 
plástico Sanremo
Capacidade: 29L

29,90
UNID.

R$

Pacote c/ 25kg

Pacote c/ 15kg
Alimento para cães Coby

69,90
PCT.

R$

49,90
PCT.

R$

3,59
LATA

R$

Cerveja Eisenbahn Pilsen
Embalagem c/ 6 latas 
c/ 350ml

175/70 R14 84T

185/65 R15 88H

Pneu Euzkadi

Pneu Euzkadi

241,90
UNID.

R$

279,90
UNID.

R$
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Coxão mole bovino
Peça, a partir de

Foto IlustrativaFoto Ilustrativa

21,54

EMBALAGEM 
c/ 6x350ml 
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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 5 de outubro de 2018 a 7 de Outubro de 2018, enquanto durarem os estoques nas lojas. Garantimos a quantidade mínima de 03 
unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento 
sem juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco 
S.A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de 
crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Promoção válida para compras realizadas entre 29/09/2018 a 31/10/2018 e cadastradas até 
04/11/2018. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Certifi cados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. *O prêmio 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 entregue por meio de cartão pré-pago, sem função de saque.  Imagens meramente ilustrativas.agamento somente na função à 
vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Certifi cados de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. Imagens meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

CEBOLA BRANCA
GRANEL

0,79
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R$
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LARANJA-PÊRAGRANEL

1,59
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R$

LARANJA-PÊRA
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Alho
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1,99
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12,99
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Batata 
lavada 
Especial 
Granel
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Granel1,59

KG

R$ 1,99
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Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 
200g

1,95
UNID.

R$

Café Maratá
Pacote c/ 250g

3,55
PCT.

R$

2,49
PCT.
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Arroz Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

5,89
GARRAFA
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Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

13,29
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Capa de fi lé bovino   
Peça, a partir de

Fralda Maxx 
Baby   
Pacote mega, 
diversos 
tamanhos

18,29
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R$ 18,99
PCT.
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Costela suína congelada Aurora
Peça

17,89
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Bebida láctea 
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Unidade c/ 126g
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R$ 2,69
UNID.
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Carne moída bovina congelada   
Pacote c/ 500g

2,99
PCT.
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA INFECÇÕES E 
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ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.
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Santa Ceia
Garrafa c/ 750ml

16,89
GARRAFA
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8,69
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Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,87
PCT.

R$

Biscoito Vitarella
Pacote c/ 400g

2,99
PCT.

R$ 2,99
UNID.
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Sardinha 
Pescador
Em óleo 
ou tomate, 
unidade 
c/ 83g

Queijo 
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ralado Kopa
Pacote c/ 50g

1,99
PCT.

R$

3,49
UNID.

R$ 9,92
EMB.
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Atum ralado Aro
Unidade c/ 120g

Papel higiênico folha 
simples Floral
Embalagem 
promocional, 
leve 16, pague 15 
rolos c/ 30m 2,85
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R$
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unidade c/ 5L

13,29
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29,90
UNID.

R$

Pacote c/ 25kg
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Alimento para cães Coby

69,90
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49,90
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LATA
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sindicatodosmedicos.rn @sinmedrn (84) 98701 3795
Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

Sinmed-RN participa de mais uma manifestação 
para reivindicar Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários em Parnamirim

O Sindicato dos Médicos do 
Rio Grande do Norte 
(Sinmed/RN) participou, na 
quinta-feira (04), de mais um 
ato público para reivindicar a 
implementação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) dos servidores da saúde 
do município de Parnamirim. 
Os profissionais se 
concentraram na Praça da Paz 
de Deus, no Centro da cidade, e 
caminharam até o prédio da 

Secretaria Municipal de Saúde.  
A manifestação também teve 
adesão do Sindicato dos 
Agentes de Saúde do RN 
(Sindas/RN), Central Sindical e 
Popular/Conlutas, Sindicato dos 
Técnicos e Tecnólogos e 
Auxiliares em Radiologia do 
RN (Sinttar/RN), 
Sindsaúde/RN e dos Agentes de 
Endemias de Parnamirim. O 
objetivo é cobrar dos gestores a 
implementação do PCCS.

 

Igor Rafael diz que redes sociais 
democratizaram as campanhas

ANÁLISE

José Aldenir / Agora Imagens

Candidato a deputado estadual se diz surpreendido com o volume de 
visualizações em suas postagens, que superou a barreira das 550 mil

O empresário e administrador 
Igor Rafael, candidato a deputado 
estadual pelo PR, disse que, inde-
pendentemente do resultado das 
eleições, esta campanha política já 
entrou para a história. Para ele, foi 
a campanha das redes sociais, o que 
signifi ca um nível de democratização 
jamais alcançado, aumentando as 
chances dos candidatos.

De acordo com Igor Rafael, sua 
campanha também foi marcada por 
visitas a grupos organizados de tra-
balhadores, reuniões com lideranças 
de bairros, visitas de porta em porta 
e algumas viagens pelo interior do 
Estado. “As redes sociais são capazes 
de eleger um deputado, e, só na mi-
nha campanha, tive mais de 550 mil 
visualizações. Isso me deu confi ança, 
e as pessoas querem, realmente, 
uma mudança na política”, disse.

Igor Rafael é especializado em 
gestão de projetos e fi nanças corpo-

rativas. Portanto, está preparado 
para ser deputado estadual. Ele 
disse que, até sábado, 6, fará visitas 
a feiras, porta de fábricas e corpo 

a corpo nos comércios do Centro e 
Alecrim. “Temos 2.600 apoiadores 
no WhatsApp, e o trabalho será in-
tensifi cado”, informou Igor Rafael. 

Administrador, Igor Rafael luta por uma cadeira na Assembleia Legislativa 

ELEIÇÕES 2018

Arthur Dutra: “É 
preciso chegar gente 
nova, sem vícios”

Com origem nos movimentos 
de rua pelo combate à corrupção, 
o jovem advogado Arthur Dutra 
tem despontado como uma opção 
que aglutina movimentos de 
direita, cristãos e empresários. 
Candidato a deputado federal pelo 
Solidariedade, Arthur defende 
valores tradicionais e familiares, 
sendo, ainda, uma voz ativa contra 
a corrupção e que traz a idéia do 
liberalismo econômico.

“O povo brasileiro está muito 
descrente da classe política e com 
toda razão. Por isso, é preciso 
chegar gente nova, sem vícios e 
que pensem, antes de tudo, nos 
anseios da população e, não, nas 
próximas eleições”, pontua. 

José Aldenir / Agora RN

Ele é candidato a deputado
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alexgalenno@gmail.com

ALEX 
GALENO

Nesses dias de temperatura 
máxima no cenário eleitoral, uma 
frase de Willhelm Reich nos faz 
refl etir: “A verdadeira questão não 
é a de saber por que as pessoas 
se revoltam, mas por que não 
se revoltam”. O sentimento de 
obediência ao status quo é fl agrante.

Vemos hábitos incivilizados 
cotidianamente, e o clima da eleição 
tem contribuído para isso. Senão 
vejamos. Como não se revoltar 
com um candidato quando afi rma 
que “o problema da ditadura militar 
foi torturar e não matar?” Como se 
acostumar, em pleno século XXI, 
com afi rmações que dizem que as 
mulheres devem ganhar menos do 
que os homens?

Como aceitar um candidato 
afi rmar que gostaria de ser pai 
apenas de fi lhos homens, mas 
que na última ele “fraquejou e 
nasceu mulher”? Como fi car 
calado diante de gestos midiáticos 
simulando uso de armas apontadas 
para os adversários? Imagens 
do pai candidato e dos fi lhos 
são abundantes. Tudo isso tem 
acontecido à luz do dia. A imprensa 
e a justiça parecem coniventes. O 
Ministério Público que tem sido ávido 
para punir a esquerda, sobretudo 
petistas, tem silenciado.

 Como querer uma sociedade 
republicana e democrática quando 
atos incivilizados de um candidato 
a presidente se tornam normais no 
cotidiano de uma nação? Com Collor 
candidato e depois presidente, o 
povo brasileiro vivenciou incivilidades 
desta natureza. Era tido pela mídia 
como o herói dos descamisados e 
gritava em praça pública que tinha 
“aquilo roxo”. 

Com Bolsonaro reatualiza-se não 
apenas o mito do machão e herói da 
moral e dos bons costumes, mas a 
de um sujeito que agride verbalmente 
com   ameaças de agressões físicas, 
“fuzilar essa petralhada aqui no Acre.” 
Atos desta magnitude são hábitos 
perigosos e pode levar os sujeitos 
a acostumar-se com a ‘banalidade 
do mal’ cotidiana. É tornar a vida 
descartável tal como fez Eichmann, 
funcionário responsável por matar 
judeus em câmaras de gás. Ele disse 
que apenas obedecia a ordens. O 
comportamento de manada visto nos 
últimos dias da eleição, pode levar o 
país a tal ethos. 

Bolsonaro: 
Collor com armas

ALEX 
GALENOMagnólia prega união dos eleitos 

em prol do desenvolvimento do RN

VISÃO

José Aldenir / Agora RN

Ex-atleta olímpica, candidata a senadora pelo Solidariedade, entende que 
os eleitos tiveram a confiança do povo, independente da ideologia política

Caso seja eleita senadora nestas 
eleições de domingo, 7, a primeira 
ação de Magnólia Figueiredo será 
procurar os demais senadores e de-
putados federais para a formação 
de uma bancada do Rio Grande do 
Norte. Por se tratar de dois senado-
res e oito deputados federais escolhi-
dos pelo povo, não é possível que o 
egocentrismo predomine, e o Estado 
permaneça amargando o sofrimento.

A ex-atleta olímpica que se no-
tabilizou pela conquista de 15 cam-
peonatos sul-americanos, acredita 
que está havendo uma inquietação 
política ao modelo tradicional im-
plantado há décadas. Na avaliação 
de Magnólia Figueiredo, essa ten-
dência política está começando a 
mudar. “Uma parte das oligarquias Magnólia Figueiredo é candidata a uma das vagas ao Senado da República

será eleita, mas outra não”, disse. 
Questionada se uma eleição para 
deputada estadual ou federal seria 
mais fácil, ela disse que as chances 
seriam as mesmas e, por isso, optou 
pelo Senado.

Para Magnólia, cada município 
potiguar tem uma vocação específi ca 
e potencialidades econômicas distin-
tas. “Isso precisa ser observado para 
que os recursos sejam distribuídos 
de maneira otimizada, sem desper-
dício. Contudo, há questões básicas 
– como saúde, educação  e seguran-
ça, que precisam estar presentes em 
todos os lugares. Quero fazer um 
mandato transparente e o Rio Gran-
de do Norte está cansado da velha 
política”, disse.

De acordo com Magnólia, o tra-
balho será mostrar aos demais parla-
mentares que o Estado precisa de um 
partido único - o que traga melhorias 
para a toda a população do Estado, 
principalmente a que mais precisa, a 
que mais sofre. “O lado bom é que o 
eleitor está saindo dos currais, os pre-
feitos estão tirando a corda do pescoço 
e há muito mais pessoas com cons-
ciência política”, disse a candidata. 
Para ela, as redes sociais ajudaram a 
democratizar mais essas eleições, pe-
lo fato de as pessoas passarem mais 
tempo no celular ou computador se 
comparado à televisão. Magnólia dis-
se, ainda, que apesar do cansaço com 
a política tradicional, as mudanças no 
perfi l não serão tão rápidas quanto se 
imagina.  
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ALEX MEDEIROS
alexmedeiros1959@gmail.com

“O voto é uma 
relação de 

confiança à 
distância, não dê 
para estranhos”

(Gabo Penaforte)

>> Futebol na TV. O fi m 
de semana carregado de 
bons jogos na Europa e 
no Brasil, a maioria com 
transmissão na televisão 
e na internet. Confi ra a 
lista da rodada de amanhã, 
sábado: Udinese x Juventus, 
Empoli x Roma, Tottenham 
x Cardiff, Manchester 
United x Newcastle, Alavés 
x Real Madrid, São Paulo 
x Palmeiras, Grêmio x 
Bahia, Cruzeiro x Ceará, 
Chapecoense x Atlético-MG.

Choremos 
por Letícia

Letícia Tanzi tinha apenas 13 
anos. Era uma menina linda 
de subúrbio, morava numa 

casa modesta, no município pau-
lista de São Roque, perto de Soro-
caba. Como quase todas as garotas 
sonhadoras da região, ela também 
cantarolava canções românticas 
dos muitos artistas sertanejos que 
brotam por ali.

Mas, no olhar de inocência 
bem próprio da sua idade, ela 
escondia um inferno que lhe quei-
mava a alma, feria sua dignidade, 
rasgava suas emoções e sujava seu 
corpo. Letícia era constantemen-
te abusada sexualmente por um 
monstro camufl ado naquilo que 
ela pensava ser sua maior segu-
rança: o próprio pai.

Não era ela a única vítima do 
criminoso, mulheres mais velhas 
também eram estupradas por ele, 
algumas inclusive parentes próxi-
mas da garota. Um dia o desespero 
venceu o medo, a angústia supe-
rou a ameaça e alguém denunciou 
o verme imundo, o estuprador 
contumaz. E então ele foi levado 
à prisão.

O nome completo do canalha 
é Horácio Nazareno Lucas, de 28 
anos, que em nada se assemelha 
a cada um dos três nomes que re-
metem a um dos grandes poetas 
da antiga Roma, ao maior ícone 

da cultura e da religião cristãs e 
ao apóstolo do Novo Testamento 
que é padroeiro dos artistas e dos 
médicos.

Estava preso desde julho por 
estuprar uma cunhada, mas foi 
solto para responder o crime em 
liberdade, nessa velha e escrota 
prática da justiça contemporizar 
com potenciais predadores. No dia 
seguinte, menos de 24 horas depois 
de ser liberado, ele atacou outra 
vez Letícia. A mãe resolveu agir.

Quando sua esposa tentou 
ligar para a Polícia, o monstro a 
agrediu e depois partiu para cima 
da fi lha, aplicando-lhe golpes com 
uma faca. Um fi lho de apenas 6 
anos que presenciou a tragédia 
correu para a rua e encontrou uma 
viatura policial: “papai matou mi-
nha irmã”, gritou o pequenino em 
pânico.

Enquanto o inseto fugia pela 
mata, os policiais levavam Letícia 
para o hospital, onde chegou sem 
vida. Sua morte é a mais bárbara, 
violenta e covarde das últimas 
décadas no terrível histórico de 
agressões e assédios contra mulhe-
res. O Brasil precisa se indignar 
com esse crime, principalmente a 
imprensa.

Letícia Tanzi era uma adoles-
cente frágil diante de um monstro 
travestido de pai, era uma fi lha 
que não merecia tão devastador 
destino. Letícia Tanzi não era 
ainda uma eleitora, não tinha 
simpatias políticas, não pertencia 
a movimentos ditos sociais. Não 
teve tempo de viver e encontrar 
uma bandeira.

Que seja ela a bandeira de 
todos nós contra a impunidade e a 
favor de medidas duras contra as-
sassinos hediondos. Que o sangue 
inocente de Letícia possa lavar as 
sujeiras debaixo dos tapetes das 
leis. Que sua memória sirva para 
que o Estado seja implacável com 
estupradores. E que o safado que 
lhe tirou a graça queime no infer-
no de alguma cadeia insalubre. 
Pena de morte já no Brasil!

>> Dia do voto. O eleitor é 
personalidade soberana no 
domingo. E precisa saber dos 
seus direitos durante o processo 
de votação na seção eleitoral. 
É permitido votar vestindo a 
camisa do seu candidato ou 
partido, pode ter o bottom 
na camisa, pode portar sua 
bandeira. Só não pode se juntar 
em grupos.

>> O voto cristão. Nos 
útimos dias, o candidato 
Jair Bolsonaro recebeu uma 
grande corrente de apoios da 
comunidade cristã. Ele tem 
a preferência de católicos e 
evangélicos, com uma maioria 
de dois dígitos sobre o petista 
Fernando Haddad. Resposta 
aos ataques de artistas e 
feministas a Jesus.

>> Não ao Helenão. A rejeição 
das mulheres ao candidato 
Fernando Haddad disparou 
e subiu 10 pontos, segundo a 
pesquisa Datafolha. O petista 
perdeu votos femininos também 
no Ibope, mesmo quadro 
registrado anteriormente na 
pesquisa FSB. O marketing da 
campanha ainda não entendeu 
os motivos.

>> Que ironia. O candidato do 
PT ironizou Bolsonaro dizendo 
ser “a favor inclusive que a 
Câmara Federal pague um 
tratamento psicológico para 
os políticos que têm problema 
com mulher”. Pouco tempo 
depois da fala de Haddad, as 
pesquisas mostraram a subida 
da rejeição das mulheres a ele.

>> 55 e 17. Dos três principais 
oponentes na eleição de 
governador, Robinson Faria é 
o que mais tem motivos para 
orientar o voto em Bolsonaro. 
Quase a totalidade dos seus 
mais próximos auxiliares 
demonstram preferência pelo 
candidato do PSL. Muitos já 
estão declarando o voto nas 
redes sociais.

Empoderada. A tenista Serena 
Williams está se engajando nas 
campanhas de combate ao abuso 
contra mulheres e acaba de 
estrelar um anúncio da Allstate 
Foundation. Como imagem de 
apelo midiático, se entende o 
engajamento da parruda atleta. 
Mas, quem teria coragem de 
abusar dela? Talvez o Hulk.

Quem com bispo 
fere, com bispo 

será ferido. 

(Ugo Vernomentti)

Lula era muito machista 
e achava que homossexual 

era doença. 

(Marta Suplicy)

Fernando Haddad 
é o fujão covarde do 

impeachment. 

(Kátia Abreu)

PICARDIA NAS REDES
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Neymar Jr. compartilhou ontem 
um clique do jogo do Paris Saint-Ger-
main contra o Estrela Vermelha que 
ocorreu na véspera. “Grande jogo da 
equipe!”, escreveu o craque.

Com os comentários abertos ape-

Nego do Borel diz que é “um dos 
melhores cantores do mundo”

AUTOESTIMA

“Merecemos, irmão”, afi rmou Borel

Cantor deu declaração nos 
comentários de um post de 
Neymar Jr., craque do Paris 
Saint-Germain, no Insta

nas para quem ele segue, o camisa 10 
recebeu elogios pelo desempenho na 
partida, em que fez três gols e teve 
sua melhor atuação na temporada. 
“Tá com sua ‘nota’ do jogo de ontem 
na camisa [10]?”, brincou Gui Araújo.

Mas o que chamou a atenção foi 
uma mensagem um tanto quanto 
inesperada de Nego do Borel. “Quem 
diria, jogava comigo lá em Santos, to-
mava balão meu, ovinho, agora é um 
dos melhores do mundo, e eu um dos 
melhores cantores do mundo! Merece-
mos irmão”, escreveu ele. 

Instagram / Reprodução

HORÓSCOPO

A saúde pede um pouco mais de cuidadol. Se 
alguém pedir a sua ajuda, dê uma mãozinha. Há 
sinal de romantismo na vida conjugal. Interesse 
por colega pode crescer.

Você conta com intuição para cuidar de qualquer 
tarefa. As amizades recebem boas energias, 
desde que não misture amigos e dinheiro. Pode 
pintar lance com um amor do passado.

Mantenha os pés no chão e use o bom-senso 
para se destacar. A Lua no seu paraíso astral 
traz diversão e dose extra de sorte. Na paquera, 
confi e em seu charme e mostre interesse.

Seu lado prático está em destaque. Aposte na 
diplomacia e saiba o momento certo de ceder 
em algumas coisas no trabalho. Saia da rotina e 
aproveite para fazer algo novo com o par.

Uma boa conversa pode abrir portas e resolver 
pendências ou atritos na vida profi ssional. Forte 
ligação com a família. No romance, relembrar os 
bons momentos vai te aproximar mais do par.

Bom dia para entrar em contato com pessoas 
de longe. No emprego, há boas chances de 
conquistar aumento ou novo cargo. Comemore 
as vitórias com sua cara-metade.

Boas novas envolvendo a família ou uma 
herança. A Lua ressalta seu lado sociável e 
você pode conhecer gente nova. Aproveite para 
movimentar os contatos. Paquera pode se fi rmar.

Se tem planos para mudar algo em casa ou 
na vida profi ssional, vá em frente! Pode surgir 
desavença ou briga com amigo(a). Programa 
animado ajuda a movimentar a paquera.

Você pode esclarecer mal-entendido em família. 
Vale a pena batalhar para engordar seu bolso. 
O sentimento de posse pode crescer agora. Na 
conquista, invista num bom papo.

Simpatia e boas ideias ajudam a se entender 
melhor com os colegas mais próximos. Astral 
favorável para dar uma mexida no visual. No 
amor, aposte na sensualidade.

O astral pode pesar em alguns momentos. 
Dinheiro inesperado não está descartado. Bom 
dia para cuidar do seu corpo. Tem tudo para se 
tornar o centro das atenções na conquista.

O trabalho conta com excelentes energias e 
você pode encontrar maneiras diferentes e mais 
efi cientes de dar conta das tarefas de rotina. Se 
está sem compromisso, pode ter boas novas.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Laureta jura vingança contra Naná, que desconfi a que a cafetina possa ter assassinado Remy. Nestor conta a 
Naná que Laureta tirou a vida de Galdino. Naná alerta Valentim sobre Rosa. Ionan e Maura vão juntos à consulta 
com a obstetra. Valentim confronta Rosa, e os dois acabam brigando. Valentim fl agra Ícaro com Rosa.

SEGUNDO SOL

Cris desperta e deixa a casa de Júlia. Américo tenta se explicar para Alain, quando Cris chega. Desesperada, Cris 
relata a Margot o que lhe aconteceu na casa de Júlia, e afi rma que não tem condições de enfrentar Américo. Alain 
recomenda que Américo volte para o Rio de Janeiro. Américo se instala na pensão de Gentil.

ESPELHO DA VIDA

Samuca percebe o ciúme de Marocas. Emílio tenta seduzir Elza para obter informações de Carmen. Dom 
Sabino conta a Eliseu que Cecílio é seu fi lho. Eliseu oferece abrigo a Cecílio em troca de trabalho. Marino 
leva Carmen para ver as joias de Cesária. Marino questiona Carmen sobre o relacionamento dos dois.

O TEMPO NÃO PARA

PASSATEMPO
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168793452
729456318
435128679
917832564
246517983
583649721
391265847
674381295
8529741366000657
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1 7 4
9 6 8

3 2 7
9 8 5

6 7 3
8 4 2

3 2 8
4 1 5

5 7 3

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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Eder Guilherme Dantas Lopes – Pregoeiro Oficial.

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que 
realizará a licitação acima epigrafada conforme: ONDE LÊ, DATA DA ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: 19/10/2018 as 09:00 HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
19/10/2018 - 09:30 HORAS – LEIA-SE:  DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/10/2018 as 
09:00 HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/10/2018 09:30 HORAS. 
OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura aquisição 
veículos tipo passeio para transporte das equipes do PSF da Secretaria de Saúde do Município 
de Santo Antônio-RN, de acordo com o convênio n° 12569.702000/1130-06, firmado com o 
Ministério da Saúde. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da 
Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, 
Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo 
site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DATA
PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 037/2018

Santo Antônio-RN, 04 de outubro de 2018
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PRÓ-SERTÃO
Geração de emprego e renda no interior

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
Educação e geração de emprego
no mercado de trabalho que mais cresce
no mundo

EMENDAS PARA O RN
Trabalho que resulta em avanço
para os municípios
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