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Após fi car em 3° lugar na disputa 
pelo Governo do Estado - e, assim, 
fora do segundo turno -, governador 
se pronunciou via redes sociais.

Eleições de Natália Bonavides para 
a Câmara Federal e de Eudiane 
Macedo, Ubaldo Fernandes e 
Sandro Pimentel mudarão quadro.

Candidato do PSL, Jair Bolsonaro 
concedeu entrevista sobre planos 
econômicos. Candidato do PT, 
Fernando Haddad foi a Curitiba.

Robinson afi rma
que vai entregar
RN “muito melhor”
do que recebeu

Câmara de Natal vai 
ganhar quatro novos 
vereadores a partir 
do ano que vem

Bolsonaro fala de 
economia e Haddad 
visita Lula em início 
do segundo turno

Eleição faz surgirem 
novos Maias no RN

Carlos Eduardo pede aval do PDT 
para se aliar ao PSL de Bolsonaro

Mesmo sobrenome, mas famílias e oligarquias distintas. Potiguares aposentam 
José Agripino Maia e seu fi lho, Felipe Maia, porém elegem Zenaide Maia e seu 
irmão, João Maia, respectivamente para Senado e Câmara dos Deputados.

Candidato do PDT ao Governo do Estado, que enfrenta Fátima Bezerra (PT) no 
2° turno, viajou para Brasília para conversar com partido sobre cenário no RN.
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Governador Robinson Faria (PSD)

Hoje deputada Zenaide Maia (PHS) foi eleita senadora Seu irmão, João Maia (PR), vai voltar à Câmara Federal

Após quatro mandatos, José Agripino (DEM) deixa Senado Felipe Maia (DEM) largou mandato de deputado federal

José Aldenir / Agora RN

Fotos: José Aldenir / Agora RN



Reviravolta eleitoral

Eleito deputado federal pelas sobras, Fernando Mineiro (PT) pode 
perder a vaga para Beto Rosado (Progressistas) caso a Justiça 
valide os votos recebidos pelos candidatos Kerinho (PDT) e 

Jumária Motta (Podemos). Juntos, Kerinho e Jumária – que integram 
a coligação 100% RN – obtiveram 15.883 votos, mas essa votação 
não foi considerada durante a apuração porque os dois tiveram as 
candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral. A situação, contudo, 
ainda pode ser revertida porque há recursos a serem julgados. No 
caso de os votos serem validados, a coligação 100% RN ganharia os 
15.883 a mais e, desta forma, ultrapassaria a votação da coligação “Do 
Lado Certo”, integrada por Mineiro e outros candidatos do PT, do 
PCdoB e do PHS. Dos atuais 302.366 votos, a 100% RN passaria para 
318.249, superando assim os 310.001 da coligação “Do Lado Certo” e 
“roubando” a vaga conquistada por Mineiro. A ver.

>> Cada caso é um caso. A 
situação de Jumária Motta é tida 
como a mais delicada e difícil de 
ser revertida. Isso porque ela foi 
considerada inelegível por ter 
tido o mandato de vereadora em 
Ceará-Mirim cassado pela Justiça 
Eleitoral. Já a situação de Kerinho, 
ex-vereador em São José de Mipibu, 
é tida como mais tranquila. Ele foi 
barrado por problemas em uma 
prestação de contas eleitoral antiga.

>> Derrota familiar. Além dos 
Alves (que perderam com Garibaldi 
Filho para o Senado), dos Maia (que 
perderam com José Agripino para a 
Câmara) e dos Rosado (que perderam 
com Larissa para a Assembleia e 
Beto para a Câmara), outra família 
que saiu prejudicada politicamente 
das eleições foi a Jácome. Atual 
deputado federal, Antônio Jácome 
(Podemos) perdeu a disputa para o 
Senado – fi cou apenas na 5ª posição 
– e não terá mandato a partir de 
2019. Seu fi lho, Jacó (PSD), tentou 
ser reeleito deputado estadual, mas 
também não teve êxito.

>> Oeste. Mesmo com apoio 
da prefeita Rosalba Ciarlini 
(Progressistas) e tendo o fi lho 
dela – Kadu Ciarlini – como vice, 
o candidato do PDT ao Governo 
do Estado, Carlos Eduardo Alves, 
perdeu em Mossoró para Fátima 
Bezerra (PT) no primeiro turno. O ex-

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Não deu, o povo 
não me quis”

Geraldo Melo, candidato ao Senado 
pelo PSDB, sobre 3° lugar na disputa

>> Baque. O “wilmismo”, 
outra via política tradicional 
no Rio Grande do Norte, que 
emergiu com Wilma de Faria, 
teve uma baixa importante 
nessas eleições. Filha de 
Wilma, Márcia Maia (PSDB, 
foto) perdeu o mandato na 
Assembleia Legislativa e 
também fi cou sem mandato.

prefeito de Natal, ainda um ilustre 
desconhecido em alguns lugares do 
Estado, teve na capital do Oeste 37,2 
mil votos, contra 46,6 mil da petista.

>> E agora? É incerto o caminho 
que o PR – que integrou a coligação 
de Robinson Faria (PSD) no primeiro 
turno – vai seguir no segundo. No 
Estado, o partido é liderado por João 
Maia, que foi eleito deputado e vai 
retornar à Câmara Federal após um 
hiato de quatro anos. Ele é irmão da 
senadora eleita Zenaide Maia (PHS), 
que está aliada a Fátima Bezerra. 
Outros membros do PR, contudo, e 
também João Maia, têm afi nidade os 
Alves, que apoiam Carlos Eduardo.

>> Velhos amigos. Em 2014, 
inclusive, o PR integrou a chapa de 
Henrique Eduardo Alves (MDB) 
para o Governo do Estado. À época 
deputado federal, João Maia desistiu 
de concorrer à reeleição para ser 
candidato a vice. Acabou perdendo e 
fi cando sem mandato.

>> Grande Natal. Terceiro maior 
colégio eleitoral do RN, Parnamirim 
não conseguiu eleger para a 
Assembleia Legislativa desta vez 
nenhum político que tenha reduto 
por lá. Os mais competitivos – Carlos 
Augusto (PCdoB), que concorria 
à reeleição; o ex-prefeito Maurício 
Marques (PHS); e o vereador 
Abidene (PSC) – decepcionaram.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

DEPUTADO ELEITO

Sandro promete atuar 
em defesa da causa 
animal e dos vigilantes

Eleito deputado estadual pelo 
PSOL com mais de 19 mil votos, o 
vereador de Natal Sandro Pimentel 
creditou a vitória nas urnas à sua 
preocupação com a causa animal.

“A fi cha ainda não caiu, parece 
que ainda estou na eleição. Tenho 
certeza que a proteção de animais 
foi a base fundamental da nossa 
vitória, junto à classe trabalhadora, 
em especial os vigilantes, que 
tomaram minha campanha nas 
mãos. Entrarei na Assembleia 
priorizando essas duas colunas 
centrais”, afi rmou Sandro.

O parlamentar disse ainda que 
o resultado foi surpreendente e que 
está grato ao povo potiguar pela 
vitória. “Eu não esperava que Natal 
me fi zesse o quinto mais votado 
nessas eleições. Foi difícil, mas 
as pessoas souberam reconhecer. 
Tenho a certeza que honrarei cada 
voto”, declarou. 

José Aldenir / Agora RN

Atualmente, socialista é vereador

SEGUNDOS
EM QUINZE

Escolas estaduais recebem 
mobília e eletrodomésticos 
O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Educação, realizou 
nesta segunda-feira, 8, a entrega 
de mobília e eletrodomésticos para 
escolas da rede estadual de ensino. 
A prioridade de entrega será para 
as escolas de tempo integral e 
as que mais estão precisando do 
equipamento nas cozinhas. Foram 
investidos R$ 37 milhões.

Seec / Divulgação
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Fátima Bezerra e Carlos Eduardo 
discutem alianças para 2° turno

DISPUTA

José Aldenir / Agora RN

Dois candidatos que restaram para o Governo, senadora e ex-prefeito 
iniciam hoje corrida por novos apoios e reforço das alianças partidárias

Passado o primeiro turno das 
eleições, os dois postulantes ao Go-
verno do Estado que restaram, Fá-
tima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo 
Alves (PDT), iniciaram a corrida por 
novos apoios e reforço das alianças.

A senadora Fátima Bezerra ain-
da não se pronunciou ofi cialmente 
sobre o que será feito para o segundo 
turno. Logo após a conclusão dos re-
sultados da eleição do último domin-
go, 7, ela disse que o PT vai partir 
em busca dos partidos derrotados. 
“Vamos em busca dos eleitores dos 
demais candidatos que participaram 
das eleições”, disse. A candidata pe-
tista terminou o primeiro turno na 
liderança dos votos válidos. Ela obte-
ve 748.150 dos votos, o que signifi ca 
46,17% do eleitorado.

O ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves, que fi cou em segun-
do lugar nas urnas, com 525.933 
votos, está em Brasília. Ele viajou 
nesta segunda-feira, 8, para uma 
reunião com a executiva nacional do 
PDT. O encontro vai defi nir as es-
tratégias da legenda para o segundo 
turno no Rio Grande do Norte.

A tendência é de que o encontro 
permita que as executivas estaduais 
fi quem liberadas para formar alian-
ças locais, mesmo que difi ram do posi-
cionamento na disputa à Presidência 
da República. Além do Rio Grande do 
Norte, os pedetistas estão no segundo 
turno nos estados do Amapá, Amazo-
nas e Mato Grosso do Sul.

APOIOS DOS DERROTADOS
O atual governador Robinson 

Faria (PSD), candidato à reeleição, 
ainda não defi niu o apoio no segundo 
turno. Ele obteve 11,85% dos votos 
válidos.

O Solidariedade (SD), do candi-
dato Brenno Queiroga, que atingiu 
6,56% dos votos, vai defi nir nesta 
terça-feira, 8, qual o caminho se-
guir para o segundo turno. Mesma 
situação será da Rede, do candidato 
Freitas Júnior, cuja legenda defi nirá 
nesta terça o apoio político.

O PSTU, do candidato Dário 
Barbosa, deverá marcar uma reu-
nião da executiva estadual esta se-
mana para defi nir a posição para o 
segundo turno.

O Agora RN não conseguiu con-
tato com Heró Bezerra (PRTB) e 
Carlos Alberto (PSOL). 

Senadora pelo PT afi rmou no domingo que vai em busca dos votos dos derrotados

Ex-prefeito Carlos Eduardo fl erta com o PSL do presidenciável Jair Bolsonaro

SUCESSÃO

“Entrego o RN muito 
melhor do que recebi”, 
diz Robinson Faria

O governador  Robinson 
Faria (PSD) se pronunciou nesta 
segunda-feira, 8, após ter sido 
derrotado nas urnas em sua 
tentativa de se reeleger. O chefe 
do Executivo Estadual até o fi m 
deste ano agradeceu os votos que 
recebeu e avaliou que deixará para 
seu sucessor um Estado melhor do 
que aquele que recebeu em 2015.

“Gostaria de agradecer a 
todos os votos e a confi ança que 
foram depositados em mim. A 
vida continua; hoje já estou aqui 
trabalhando em favor do nosso 
Estado desde as 8h. Amanheci 
trabalhando normalmente pelo 
nosso RN e garanto que vou 
entregá-lo muito melhor do que 
quando o recebi”, afi rmou por meio 
de suas redes sociais.

Após a conclusão das 
apurações, Robinson Faria e sua 
coligação “Trabalho e Superação” 
fi caram na terceira colocação, 
somando 11.85% da preferência do 
eleitorado potiguar (192.037 votos). 

José Aldenir / Agora RN

Governador fi cou em 3° lugar

José Aldenir / Agora RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Comitê da ONU só analisa 
caso de Lula em 2019
O Comitê de Direitos Humanos da 
ONU confi rmou que tomará uma 
decisão defi nitiva sobre a queixa do 
ex-presidente Lula apenas em 2019. 
Nesta segunda-feira, 8, o órgão 
iniciou sua última reunião do ano 
e o caso do brasileiro - preso em 
Curitiba - não está na agenda.

José Aldenir / Agora RN
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Em reinício de campanha, Bolsonaro 
defende Guedes e Haddad visita Lula

PRESIDÊNCIA

Alex Silva / EstadãoJosé Aldenir / Agora RN

No dia seguinte ao primeiro tur-
no das eleições, os candidatos que 
seguem na disputa pela Presidência 
da República privilegiaram seus 
principais aliados na manhã desta 
segunda-feira, 8. Em entrevista ao 
Jornal da Manhã, da Rádio Jovem 
Pan, o presidenciável do PSL, Jair 
Bolsonaro, criticou a política econô-
mica adotada pelos governos petis-
tas para ressaltar as ideias de seu 
economista Paulo Guedes.

Já o petista Fernando Haddad 
cumpriu o ritual de todas as segun-

das-feiras: visitar o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva na prisão. 
É a quinta vez que Haddad pediu 
conselhos a Lula, condenado e preso 
pela Lava Jato, desde que o ex-pre-

feito da capital tornou-se o candidato 
do PT ao Planalto.

Indagado sobre o mercado fi nan-
ceiro estar animado com o resultado 
que ele teve nas urnas e se Paulo 

Guedes terá espaço pra falar de su-
as propostas neste segundo turno, 
Bolsonaro disse que a ideia é estar 
ao lado de Guedes. “Quando ele falou 
de CPMF foi um ato falho dele, nin-
guém quer, não volta porque é um 
imposto injusto. Vi Alckmin (can-
didato do PSDB, Geraldo Alckmin) 
dar pancada em mim. Pedi pro Mou-
rão (vice na chapa) ter cuidado com 
as palavras”, emendou o candidato.

Sobre Haddad, no domingo, após 
o resultado das urnas ser divulgado, 
o petista fez um discurso de união 
nacional e disse que pretende am-
pliar a aliança em torno de seu nome 
para “além dos partidos”. Ele fará 
mudanças em seu programa de go-
verno para atrair apoios e também 
em sua equipe. A nova linha da 
campanha traz o slogan “Juntos pelo 
Brasil do diálogo e do respeito” e diz 
que a esperança vencerá o ódio. 

Presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) Candidato do PT, Fernando Haddad

Candidato do PSL
deu entrevista a uma 
rádio de São Paulo 
e petista foi à Polícia 
Federal, em Curitiba

O senador de 1 milhão de votos

Garibaldi Filho teve mais de 1 milhão de votos em 2010 para 
o Senado. Foi o 1° colocado. Desde então, foi ministro da 
Previdência por 4 anos e agora, na tentativa de se reeleger, 

fi cou apenas na 4º colocação. Desidratou. Sua condição física pode 
ter pesado no resultado, mas a falta de um discurso novo foi decisivo 
para não reconduzir Gari novamente ao Senado Federal. Amargou 
apenas 376.199 votos. Essa é a primeira derrota de fato de Garibaldi, 
já que em 2006, quando perdeu a campanha para o Governo do 
Estado, ele estava na metade do mandato de senador.

>> Não teve milagre no mundo 
evangélico. A família Jácome 
fi ca sem mandato, Antônio perdeu 
para o Senado e Jacozinho fi cou 
de fora da Assembleia Legislativa. 
Não teve oração forte que 
aumentasse a votação. Também 
do segmento evangélico, Carla 
Dickson fi cou na 1ª suplência 
para deputado federal. Só mesmo 
Albert Dickson conseguiu a 
reeleição. A mistura de religião 
com política não é boa.

>> Os Rosado perdem 
força. Larissa não teve sucesso 
para renovar seu mandato 
na Assembleia Legislativa. 
Novamente fi ca na suplência após 
não receber os votos esperados 
em Mossoró. Já Beto Rosado 
aumentou a votação, mas a 
coligação escolhida não ajudou 
para renovar seu mandato. Os 
Rosado por décadas elegeram 
quatro deputados: 2 para a 
Câmara e 2 para Assembleia. 
Agora, não têm nenhum 
representante.

>> O discurso da blitz. Para 
o próximo governador, um 
recado das urnas: o povo quer 
blitz no trânsito, de preferência 
com bafômetro. Isso elege até 
senador. Algo simples, sem grande 
complexidade, mas com efi ciência.

>> Zenaide Maia cola o 
voto com Fátima Bezerra 
e é eleita senadora. Zenaide 
Maia praticamente não dava 
entrevistas. Não é boa de discurso, 
apenas repede o mantra do PT. 
Pronto, foi sufi ciente para ser 
eleita senadora da República. 
Terá 8 anos para demostrar a 
competência que não teve nos 
4 anos que passou na Câmara 
Federal. Conseguiu atrelar sua 
imagem à de Fátima Bezerra e, 
com isso, ganhou uma cadeira do 
Senado. 

>> Ezequiel campeão de votos. 
O presidente da Assembleia 
Legislativa Ezequiel Ferreira é 
reeleito como campeão de votos em 
2018. Foram 58.221 votos, 3,45% 
do eleitorado. Mais de 10 mil votos 
de vantagem para o 2° colocado, 
Gustavo Carvalho, que obteve 
47.544 votos.

>> Geraldo Melo perde 
eleição. Ele estava em casa, 
quase que esquecido, com 83 
anos, mas resolveram colocar o 
nome dele nas pesquisas e foi 
bem aceito. Assim começou a 
campanha de Geraldo Melo. Não 
foi eleito, obteve 382.249 votos, 
fi cou em 3° lugar, mas deu charme 
a essa campanha com seu discurso 
inteligente.

>> A estratégia de José Agripino não deu certo. Quando detectou 
sua rejeição para ser reconduzido ao Senado, José Agripino foi pragmático. 
“Desceu” para tentar uma vaga na Câmara Federal e aposentou seu fi lho 
Felipe Maia. Rodou o Estado, arregaçou as mangas, voltou a circular. Muitos 
analistas achavam que ele seria o deputado federal mais votado. Agripino 
obteve 64.678 e fi cou na 2ª suplência. Ele, que em 2010 foi um dos poucos 
sobreviventes da oposição a Lula, agora deixa o Congresso e perde o foro 
privilegiado na Justiça.

gsnegreiros@hotmail.com

GUSTAVO NEGREIROS
gsnegreiros@hotmail.com

NEGREIROS

>> Rafael Mota escapa, seu pai vai para guilhotina. Quem surpreendeu 
na eleição para deputado federal foi Rafael Motta. Muita gente apostava que 
ele não seria reeleito, mas foi com relativa tranquilidade que ele renovou o 
mandato. Não conseguiu, porém, puxar seu pai Ricardo Motta para deputado 
estadual. Ele recebeu apenas 18.036 votos. Ricardo Motta chegou a ser 
afastado do mandato de deputado estadual e enfrenta problemas na Justiça. 
Isso foi decisivo para não renovação de seu mandato. 
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Derrota deixa Garibaldi Alves
fora do Senado após 16 anos

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora Imagens

Emedebista terminou a disputa com 372.712 mil dos votos válidos, ficando 
em quarto lugar na disputa geral, perdendo uma das cadeiras no Senado

O senador Garibaldi Alves Fi-
lho (MDB) não conseguiu renovar o 
mandato nas eleições de 2018. Ele 
ocupava, desde 2003, uma das du-
as cadeiras no Senado Federal do 
Rio Grande do Norte. O emedebista 
terminou a disputa com 372.712 mil 
dos votos válidos, fi cando em quarto 
lugar na disputa geral.

As vagas do Senado do Rio Gran-
de do Norte serão ocupadas a partir 
de fevereiro por Styvenson Valentim 
(Rede) e Zenaide Maia (PHS).

O resultado mostra o desgaste 
político de Garibaldi Alves nos úl-
timos anos. Ele teve o nome citado 
em investigações da operação Lava 
Jato, bem como perdeu prestígio 
junto aos eleitores ao se posicionar 
favoravelmente às impopulares re-
formas da previdência e da legisla-
ção trabalhista.

Para exemplifi car esta queda, 
em 2010, na reeleição dele ao Sena-
do, Garibaldi registrou 1.042.272 vo-
tos, 56% dos votos válidos. Com isso, 
ele perdeu mais de 660 mil votos ao 
longo dos últimos oito anos. Ele tam-
bém foi presidente do Senado entre 
2007 e 2009

Esta foi a segunda grande der-
rota política de Garibaldi. O outro 
revés aconteceu em 2006, quando 
tentou voltar ao Governo do Estado. 
Já senador, ele entrou na disputa 
contra Wilma de Faria e acabou 
perdendo no segundo turno daquela 
disputa.

O senador não falou com a im-
prensa após a divulgação do resulta-
do. Na conta pessoal dele do Twitter, 
o político potiguar de 71 anos de 

vida, sendo 52 deles dentro de vida 
pública, agradeceu aos votos e se 
mostrou resignado com a derrota.

“Agradeço a todos que hoje saí-
ram de suas casas e deram uma de-
monstração de civismo participando 
da eleição. A manifestação do povo 
nas urnas sempre será soberana 
na democracia. Cumprimento aos 
que hoje se elegeram e manifesto o 
meu desejo de que eles possam bem 
representar o RN”, escreveu. 

Accuptat ionsendi aut faceaquo testem ius, tem eaquis ququi tecationem

OXIGENAÇÃO

Ubaldo formula 
ações para melhorar 
abastecimento hídrico

Eleito deputado estadual com 
mais de 20 mil votos, o vereador 
de Natal Ubaldo Fernandes (PTC) - 
que será um dos 9 novatos que vão 
integrar a Assembleia Legislativa 
a partir de 2019 - classifi cou como 
“importante” a renovação política 
na Casa.

“Acredito que a Assembleia 
irá passar a ter um novo perfi l de 
segmentos populares”, disse o 
vereador nesta segunda-feira, 8.

Ele disse que não esperava 
a vitória. “No momento de crise 
que passa a classe política do 
nosso Estado, a população me 
correspondeu com a vitória. Me 
sinto grato ao povo potiguar por ter 
me dado a confi ança de representá-
los”, declarou.

Ubaldo pretende priorizar 
ações na segurança, educação e 
no abastecimento hídrico. “A maior 
carência do Estado é a questão 
hídrica”, concluiu. 

José Aldenir / Agora RN

Deputado eleito Ubaldo Fernandes

 ELEIÇÕES 2018

Estratégia falha, e Agripino e o fi lho 
fi cam sem mandato a partir de 2019

José Aldenir / Agora RN

Após exercer quatro mandatos 
de senador pelo Rio Grande do Norte 
– sendo os três últimos ininterrup-
tos – e ter governado o Estado em 
duas oportunidades, José Agripino 
Maia, 73 anos, fi cará sem mandato 
eletivo a partir de 2019. Candidato a 
deputado federal pelo DEM este ano, 
o atual senador conquistou mais de 
64,6 mil votos, mas o resultado não 
foi sufi ciente para sua eleição.

Tido na campanha como um po-
tencial “puxador de votos”, Agripino 
decepcionou e fi cou na terceira posi-
ção dentro da sua coligação – a 100% 
RN, formada por DEM, MDB, PDT, 
Podemos e Progressistas. O primei-
ro colocado do grupo foi Walter Alves 
(MDB), que obteve 79 mil votos e as-
segurou a reeleição. O segundo lugar 

fi cou com Beto Rosado (Progressis-
tas), que agora é suplente.

A expectativa de Agripino e de 
seus aliados era que uma vitória 
para deputado federal seria mais 
viável politicamente que a reeleição 
para o Senado, haja vista que o ex-
-governador ostentava altos índices 

de rejeição nas pesquisas realizadas 
no período de pré-campanha.

Para atender à estratégia, Feli-
pe Maia (DEM) – fi lho de Agripino e 
atual deputado federal – abriu mão 
da reeleição para dar lugar ao pai 
e não disputou outro cargo. Além 
disso, com a saída de Agripino do 
Senado, a coligação lançou Antônio 
Jácome (Podemos) como candidato, 
que fi cou na 5ª posição.

Sem mandato de deputado fe-
deral, ou seja, sem foro privilegiado 
na Justiça, Agripino poderá entrar 
na mira da Lava Jato. Atualmente, 
o senador do DEM já é réu no Supre-
mo Tribunal Federal em duas ações 
penais, por suspeita de recebimento 
de propina em troca de vantagens 
para empreiteiras. 

Senador Agripino e deputado Felipe

SEGUNDOS
EM QUINZE

MP processa candidatos 
por espalhar santinhos
O Ministério Público Eleitoral 
representou por propaganda 
irregular contra 23 candidatos por 
espalharem santinhos pelas ruas, 
sobretudo na proximidade das 
seções eleitorais. A prática – que 
suja as vias, calçadas e fere a 
legislação – ocorreu entre a noite de 
sábado, a madrugada de domingo e 
ainda durante o período de votação, 
nesse dia 7 de outubro. O “Voo da 
Madrugada”, como é conhecida a 
ação, desrespeita a legislação.

Expresso AM
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Institutos de pesquisa deram 
vexame. Outra vez.

Os institutos de pesquisa erraram feio mais uma vez, e não 
vão se explicar, como sempre. O Datafolha cravou que 
Eduardo Suplicy (PT) estava eleito senador, em São Paulo. 

Perdeu. No Rio, o Ibope divulgou pesquisa na véspera da eleição 
indicando 4º lugar e 12% para Wilson Witzel (PSL) na disputa para 
governador. Foi o mais votado, com 42%. Todas as pesquisas, é 
claro, “com 95% de confi ança” blábláblá. 

1 >> Votos subestimados
No Jornal Nacional de sábado, a 12 
horas de iniciar a votação, Ibope e 
Datafolha cravaram 40% para Jair 
Bolsonaro. Deu 47%.

2 >> Cadê Pimentel?
Em Minas, o Ibope de sábado (6) 
deu Anastasia com 42% para o 
governo. Contados os votos, Zema 
(Novo), em 3º no Ibope, teve 43%.

3 >> Cadê a ‘senadora’?
Ibope e Datafolha e outros institutos 
apontaram Dilma eleita senadora 
em Minas, “mais votada” etc. Só o 
eleitor não acreditou na lorota.

4 >> Presidente estadual
As pesquisas da véspera da eleição 
apontaram 7% (Ibope) e 8% 
Datafolha para Alckmin. O tucano, 
um político estadual, teve metade.

>> Política zoológica
O petista Tilden Santiago era deputado 
em Minas e visitava o município do Serro. 
Papeando com o vereador Dílson Carmindo 
(PSDB), inimigo de outro vereador, Herth 
Alves (PFL), Tilden provocou:
- Se FHC fi zer uma aliança com o PFL, você se alia ao seu colega Herth?
- Moço – descartou o vereador, coçando a orelha – Aqui, tucano é tucano, 
camaleão é camaleão!

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “O poder é do 

povo”
Presidente Michel Temer celebra 

as eleições garante sua confi ança 
nas urnas 

>> PSDB de Alckmin 
é o maior derrotado 
de 2018
Estão no PSDB alguns 
dos maiores perdedores 
nas eleições deste 
ano. A começar por 
Geraldo Alckmin, que 
bateu o pé e usou a 
força de presidente do 
partido para impor sua 
candidatura, apesar 
de todas as pesquisas 
indicarem que João 
Dória era o tucano mais 
competitivo. Alckmin 
foi para a segunda 
campanha presidencial 
apesar da “proeza” de 
ter sido menos votado no 
segundo que no primeiro 
turno, em 2006. 

>> E a Marina, hein?
...pela primeira vez na História do Brasil é unânime: a violência é 
Acabou no Irajá: teve menos votos que Daciolo Louva Deuxx.

>> Pá de cal
O segundo turno entre Ibaneis 
Rocha (MDB), com 42% dos 
votos, contra Rodrigo Rollemberg 
(PSB), 13,9%, é a derrota da velha 
guarda do Distrito Federal, dos 
seguidores de Roriz, Arruda et 
caterva.

>> Más notícias
A pior notícia para o senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) não é 
passar vexame nas urnas e perder 
a reeleição. É, sem mandato, 
correr o risco de cair nas mãos do 
juiz Sérgio Moro, em Curitiba.

>> Governo faz diferença
Alagoas inverteu a velha lógica 
de pai político eleger o fi lho. Com 
o prestígio do seu governo com 
ampla aprovação, Renan Filho 
(MDB) garantiu novo mandato ao 
pai senador. Já Rodrigo Cunha 
(PSDB-AL) não precisou de 
parentesco poderoso para ser o 
senador mais votado.

>> Minas salva o TSE
Derrotando Dilma nas ruas, 
o eleitor mineiro reparou a 
constrangedora decisão da 
Justiça Eleitoral de não barrar a 
candidatura de uma fi cha suja, 
condenada em decisão colegiada 
no Senado e no TCU.

>> Explica aí, Ibope
O maior vexame dos institutos 
de pesquisa tem nome, chama-
se Wilson Witzel (PSC). Mais 
votado do primeiro turno no Rio 
de Janeiro, ele nem sequer era 
citado nas notícias sobre pesquisas 
eleitorais.

>> Gesto esquecido
Quando votou no Rio, Jair 
Bolsonaro não repetiu a simulação 
de uma arma com as mãos. O 
gesto foi interpretado como uma 
mudança importante de atitude 
de quem deseja ser o presidente 
do Brasil.

HUMBERTO

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

A cidadania, através do voto, foi 
plenamente exercida nas eleições do 
último dia 7 em todo o País. O eleito-
rado foi às urnas e elegeu novos re-
presentantes para comandar o Brasil 
nos próximos 4 anos. Em todo pleito 
eleitoral acontecem surpresas, e ago-

ra não foi diferente. A principal delas, 
aqui no Estado, foi o insucesso do se-
nador José Agripino, que queria trocar 
o Senado pela Câmara Federal e não 
conseguiu votos sufi cientes para se 
eleger. Garibaldi Filho também foi sur-
preendido e não conseguiu se reeleger 
para o Senado, mesmo tendo tido uma 
votação consagradora no último pleito 
com mais de 1 milhão de votos. Mas o 
fenômeno “surpresa” aconteceu no Pa-

Exercício 
de cidadania

ís inteiro, numa demonstração de que 
o processo de mudança está em curso 
no Brasil. Competirá agora, aos novos 
estreantes da política, corresponder às 
expectativas e cumprir seus mandatos 
com ética, competência e determina-
ção. Para melhorar o Brasil e a vida dos 
brasileiros.

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 

Leitura rápida
>> Insucesso eleitoral
Figuras emblemáticas da política 
não foram eleitas ou reeleitas em 7 
de outubro, a exemplo do senador 
Lindberg Farias, Dilma Rousseff , 
Magno Malta, Cássio Cunha Lima, 
Cristóvam Buarque, Chico Alencar, 
José Maranhão, Roberto Requião, 

Romero Jucá, Roseana Sarney, 
Eduardo Suplicy, entre outros.

>> Primeiro empossado 

Newton Mota Gurgel Filho foi o primeiro 
perito criminal, aprovado recentemente 
em concurso público, a tomar posse 
no cargo. Na foto, ao lado do chefe 
de gabinete do ITEP, Tiago Tadeu, no 
momento da posse. Serão empossados 
mais de 150 peritos criminais.            
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Carlos Eduardo Alves vai buscar 
apoio do PSL de Jair Bolsonaro  

SEGUNDO TURNO

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Definição da aliança será fechada caso a Executiva Nacional pedetista 
autorize que se possa firmar coligações independentes nos Estados

O ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves (PDT), que fi cou em 
segundo lugar nas urnas na dispu-
ta para o Governo do Estado, com 
525.933 votos, viajou nesta segunda-
-feira, 8, para Brasília para partici-
par de um encontro com a Executiva 
Nacional e defi nir as estratégias da 
legenda para o segundo turno.

A tendência é de que o encontro 
permita que as executivas estaduais 
fi quem liberadas para formar alian-
ças locais, mesmo que estes acordos 
difi ram do posicionamento para a 
disputa à Presidência. Além do Rio 
Grande do Norte, os pedetistas estão 
no segundo turno nos Estados do 
Amapá, Amazonas e Mato Grosso 
do Sul.

Nos bastidores, a expectativa 
é de que, no Rio Grande do Norte, 
o PDT busque aproximação com o 
PSL, do presidenciável Jair Bolso-
naro, que se manteve distante da 
disputa do primeiro turno para o 

Governo do Estado.
No âmbito nacional, a aproxi-

mação entre PDT e PSL é tida como 
improvável. O próprio candidato 
pedetista à presidência, o cearense 
Ciro Gomes, descartou aliança com 
Jair Bolsonaro. 

“Uma coisa eu posso adiantar: 
minha história de vida é de defesa 
da democracia e contra o fascismo. 
Ele não [Bolsonaro], sem dúvida”, 
disse Ciro Gomes, logo após tomar 
conhecimento do resultado do pri-
meiro turno das eleições. 

Carlos Eduardo Alves (PDT) Presidenciável Jair Bolsonaro (PSL)

MUDANÇA

Câmara Municipal ganhará quatro 
novos vereadores a partir de 2019

Reprodução / Agora RN

A Câmara Municipal de Natal 
vai ganhar quatro novos vereadores 
a partir de 2019. As eleições de Na-
tália Bonavides (PT) para a Câmara 
Federal e de Eudiane Macedo (PTC), 
Sandro Pimentel (PSOL) e Ubaldo 
Fernandes (PTC), que foram eleitos 
para a Assembleia, irão modifi car a 
composição do legislativo municipal.

Para o lugar de Natália Bona-
vides, a vaga será de Divaneide 

Basílio, também do PT, que já foi a 
SecretariaExtraordinária da Juven-
tude do Estado. 

Eudiane Macêdo dará lugar ao 
suplente Fúlvio Mafaldo, do Soli-
dariedade. Ubaldo Fernandes será 
substituído por Julio Cesar Silva de 
Andrade, do PR, que é fi lho do ex-ve-
reador de Natal Adão Eridan.

A vaga seria seria de Dagô 
(DEM), mas ele já assumiu o posto 

de suplente de Kleber Fernandes, 
que hoje é Secretário Municipal de 
Governo da Prefeitura do Natal. 
Então, com isso, Dagô assume de-
fi nitivamente o mandato. Caso re-
torne à Câmara, Kleber Fernandes 
irá ocupar a cadeira de Julio César 
Silva Andrade. 

Já o ex-vereador de Natal, Mau-
rício Gurgel, do PSOL, irá herdar a 
cadeira de Sandro Pimentel. 

Os novos vereadores de Natal: Júlio César (PR), Divaneide Basílio (PT), Fúlvio Mafaldo (SD) e Maurício Gurguel (PSOL)

ALRN

Coronel Azevedo atribui 
vitória à necessidade 
de segurança no RN

O coronel André Azevedo 
(PSL) foi eleito deputado estadual 
no último domingo, 7. Com 
27.606 votos, ele é um dos novos 
integrantes a ocupar uma das vagas 
na Assembleia Legislativa.

Segundo Azevedo, policial 
militar da reserva, uma série 
de fatores contribuíram para 
sua eleição. “A necessidade de 
mudança e segurança na capital, 
como também a renovação da 
política e a luta contra a corrupção, 
foram a somatória de fatores que 
contribuíram para minha vitória”, 
disse.

Ele foi um dos 24 deputados 
estaduais eleitos, sendo um dos 
nove estreantes que irão tomar 
posse das vagas na Assembleia 
Legislativa no dia 1º de janeiro de 
2019. 

Ele é ex-comandante da Polícia 
Militar no Rio Grande do Norte. 
Esteve à frente da corporação entre 
janeiro e agosto de 2017. 

A gestão foi marcada por 
atritos com a secretária estadual de 
segurança Sheila Freitas. Após a 
saída do comando, André Azevedo 
virou crítico das politicas públicas do 
Rio Grande do Norte.  

Algumas das ações prioritárias 
do seu mandato é fazer cumprir os 
compromissos com as instituições 
assistidas pelo programa “Cidadão 
Nota 10”; apoiar a reconstrução 
das polícias; a recuperação do 
sistema de segurança pública e 
defesa social, pautados na reforma 
e qualidade.

Azevedo acrescenta ainda 
que é importante pensar que essa 
mudança é um processo. 

“Não podemos continuar assim, 
o Estado gastando mais do que 
arrecada. O brasileiro não aguenta 
mais pagar tanto tributo e receber 
em troca serviços públicos de 
péssima qualidade”, frisou.

Coronel André Azevedo é 
mestre em Administração Pública. 
Iniciou atividades na área militar 
em 1985, quando ingressou no 
Centro de Preparação de Ofi ciais da 
Reserva do Exército em Recife. 

José Aldenir / Agora RN

Azevedo obteve 27.606 votos
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Mesmo sobrenome, outras famílias:  
entra Maia e sai Maia no poder do RN

SUBSTITUIÇÃO

Uma das oligarquias mais antigas da política sai do poder, fica sem mandato; e outro grupo político de 
mesmo sobrenome surge como nova força no Estado, ocupando cadeiras no poder legislativo federal 

As eleições proporcionaram 
transformações políticas que come-
çarão a ser sentidas a partir de ja-
neiro do próximo ano em todo o País.  
No caso do Rio Grande do Norte, 
uma família Maia deixa o poder – 
pelo menos nos próximos dois anos 
– e outra se reafi rma no legislativo 
federal, ocupando vagas idênticas: 
uma de deputado e outra de senador.

Apesar da comprovação nas ur-
nas da dança das cadeiras, o nome 
Maia continua vivo, mas sem paren-
tesco. O Maia de José Agripino, se-
nador que foi candidato a deputado 
federal e derrotado nestas eleições 
e do seu fi lho Felipe, que nasceu no 
Rio de Janeiro e não foi candidato, 
é o que o deixa o poder. José Agri-
pino Maia é de Mossoró e já foi go-
vernador duas vezes, está no quarto 
mandato como senador e tem – em 
sua família – outros exemplos na 
política, como seu pai Tarcísio Maia, 
que foi governador indicado pelos 
militares nos anos 1970, e seu pri-
mo Lavoisier Maia, que também foi 
governador biônico e deputado por 
vários mandatos.

José Agripino é primo de César 
Maia – ex-prefeito do Rio de Janeiro 
e que foi candidato ao senado da Re-
pública e também foi derrotado nas 
urnas. César Maia é pai de Rodrigo 
Maia, atual presidente da Câmara 
dos Deputados, que foi reeleito, mas 
seu partido – o Democratas, vulgo 

DEM – perdeu força. No entanto, o 
histórico conservador do partido vai 
permitir que ele componha o poder 
em um eventual governo de Jair 
Bolsonaro, que hoje está na frente 
na corrida eleitoral. Para quem não 
lembra, o DEM era o PFL, que foi 
PDS, que foi Arena e apoiou o golpe 
militar e, antes de tudo isso, era a 
remota União Democrática Nacional 
(UDN).

Os Maias que vão assumir o po-
der a partir de janeiro são oriundos 
do Estado da Paraíba, do município 
de Brejo da Cruz. Os irmãos Zenai-
de Maia e João Maia foram eleitos 
senador e deputado federal, respec-
tivamente. Zenaide é deputada fe-
deral e seu irmão João irá para um 
terceiro mandato. De 2014 para cá, 
ele havia fi cado fora da política por 
ter sido o vice de Henrique Alves, 

que perdeu a eleição para governa-
dor em 2014 para Robinson Faria, 
que já deu adeus à reeleição.

Zenaide Maia irá para o seu 
primeiro mandato como senadora. 
Como deputada federal, ela foi a 
única da bancada potiguar que vo-
tou contra o impeachment da Dilma 
Rousseff, aproximando-se mais da 
esquerda política. Ela é esposa de 
Jaime Calado, médico sanitarista e 
empresário e que já foi prefeito de 
São Gonçalo do Amarante por duas 
vezes. Ela também é mãe de Mada 
Calado, que foi secretária de assun-
tos extraordinários no mesmo mu-
nicípio e foi candidata a deputada 
estadual pelo PT, mas não venceu as 
eleições.

A nova senadora Zenaide Maia 
também é irmã de Agaciel Maia, 
deputado distrital em Brasília e que 
também foi reeleito neste fi m de se-
mana. Entretanto, Zenaide Maia e 
José Agripino Maia não são paren-
tes, embora nos bastidores da polí-
tica haja sempre uma “má língua” 
que diz que eles são ligados, mas não 
são. Concreto mesmo é que nestas 
eleições uma família Maia se forta-
lece no poder e outra família Maia se 
afasta temporariamente da política 
pelo resultado das urnas. No entan-
to, nos próximos dois anos, todos os 
Maias deverão aparecer no cenário  
político outra vez, na disputa das 
eleições municipais. 

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Zenaide Maia será senadora pelo PHS João Maia foi eleito deputado federal

Senador Agripino perdeu esta eleição Felipe Maia não participou da disputa

CÂMARA FEDERAL

Deputado mais votado do RN, Benes 
Leocádio pretende discutir leis penais

José Aldenir / Agora RN

O ex-prefeito de Lajes Benes 
Leocádio (PTC) foi eleito deputado 
federal no Rio Grande do Norte 
com a maior porcentagem de votos: 
7,82%. Para seu futuro mandato, ele 
pretende levar a discussão de altera-
ção das leis penais para o plenário, 
trabalhar para a integração das polí-
cias civil e militar, além de atuar no 
fortalecimento do pacto federativo.

Entre as suas principais propos-
tas, Benes propõe medidas para en-

frentar a situação de insegurança do 
Estado. “Nós precisamos de leis que 
diminuam a sensação de impunida-
de sofrida pela população brasileira. 
Isso, claro, aliado a políticas públicas 
voltadas para a educação e assistên-
cia, além de geração de emprego e 
renda”, explica Benes Leocádio.

Outra medida voltada para a 
segurança tem relação com a in-
tegração das polícias do estado e a 
reorganização das guardas munici-

pais. “Para isso, vamos defender a 
redistribuição do fundo nacional de 
segurança pública, que foi criada em 
janeiro de 2018, com R$ 4 bilhões de 
que não são distribuídos para Esta-
dos e municípios”, completa.

Benes, que também já foi presi-
dente da Federação dos Municípios 
do RN (Femurn), defende a munici-
palização. “Precisamos defi nir com-
petências e responsabilidades a cada 
esfera de poder”, disse.  Benes vai focar na área de segurança
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Empresários do RN reclamam da falta 
de propostas dos candidatos em geral

EXPECTATIVA 

José Aldenir / Agora Imagens

Para os que se dispuseram a fazer comentários, a falta de propostas concretas deve fazer parte do 
segundo turno, tanto para os candidatos a governador do Estado, quanto para presidente do País

Na eleição em que um a cada cin-
co brasileiros resolveu não escolher 
nenhum dos candidatos disponíveis, 
de quinze empresários e líderes de 
classe consultados via Whatsapp 
pelo Agora RN para expressar suas 
expectativas para o segundo turno 
das eleições, apenas quatro retorna-
ram os contatos.

Contatos também por chamadas 
de voz, muito deles em Natal, opta-
ram por não retornar as ligações. O 
presidente da Federação da Agricul-
tura do RN, José Vieira, uma das 
exceções, revelou uma preocupação 
especial com a falta de propostas que 
pautou a campanha dos candidatos 
à presidência no primeiro turno.

“Esse fato fez com que muitos 
eleitores votassem por exclusão, o 
que é muito ruim para o país e, por 
consequência, para o estado tam-
bém”, afi rmou Vieira. Para ele, é 
hora de deixar os eternos debates so-
bre gênero e raça de lado e focar nos 
problemas reais do país, duramente 
atingido por problemas fi scais e pelo 

desemprego, que atinge milhões de 
pessoas.

Vieira lembrou que, especifi ca-
mente em relação ao agronegócio, o 
último senso agropecuário revelou 
a extinção de aproximadamente 20 
mil propriedades rurais, e questões 
como essa estão na base das inquie-
tações do setor.

Já para o presidente do Sindica-
to da Construção Civil do RN, Arnal-
do Gaspar Jr, já se passou tempo de-
mais sem um debate sobre os reais 
problemas do estado. “A campanha 
toda até agora foi sem nenhum con-
teúdo do que realmente precisamos”, 
resumiu.

“Agora, que o segundo turno 

debata propostas reais e o futuro 
governador, seja ele quem for, ocupe 
seu real papel de gestor e não de um 
mero pagador de folha de funcioná-
rios”, afi rmou Gaspar. E encerrou 
dizendo: “Que Deus projeta o Rio 
Grande do Norte”.

O importador Atila Feitosa disse 
esperar que “as pessoas entendam o 
clamor do povo brasileiro não por um 
‘herói da pátria’, mas sim por uma 
mudança de postura pautada pela 
lisura, pela honestidade, de que vale 
a pena trabalhar para conquistar 
seu espaço e não viver de benesses 
do estado”.

Para o presidente da Associação 
Nacional do Agentes de Viagem no 
RN, Abdon Gosson, a ideia central é 
que saia do segundo turno das elei-
ções nomes que realmente possam 
trabalhar para acabar com a crise na 
economia brasileira. “Seja quem fo-
rem os eleitos no RN ou no País, que 
eles ataquem com pragmatismo os 
problemas que infelicitam milhões 
de brasileiros”, afi rmou. 

José Vieira, empresário do setor agropecuário, diz que está faltando propostas

MUDANÇA

“A população reagiu”, diz Fernando 
Mineiro sobre renovação da Câmara

José Aldenir / Agora RN

Com mais de 98 mil votos, Fer-
nando Mineiro (PT) foi o terceiro 
candidato mais votado para a Câma-
ra dos Deputados no RN. 

Ele é um dos cinco novos nomes 
que vão ocupar vagas do Estado no 
parlamento. 

Para o deputado federal eleito, 
a renovação na casa é resultado de 
uma mudança no posicionamento do 
eleitorado.

“A população reagiu. Esse fenô-
meno de rejeição aos grupos tradicio-
nais é nacional. É um marco impor-
tante, que mostra que esse modelo 
de política está esgotado. Aqui no 
Estado, só prova que a população 
não se sentira representada pela 
bancada do RN, que já votou contra 
os trabalhadores”, afi rmou Mineiro.

Fernando Mineiro atualmente 
é deputado estadual e membro das 

comissões de Constituição, Justiça 
e Redação, Comissão de Minas e 
Energia e suplente da Comissão de 
Administração, Serviço Público e 
Trabalho da Assembleia Legislativa. 
Para o novo cargo público, ele propõe 
a revogação de uma série de medi-
das aprovadas pós-impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff.

“Precisamos rever a emenda do 
teto de gastos, caso ela continue. Pre-
cisamos pautar a reforma tributária 
em parâmetros mais justos. Precisa-
mos rever os processos de privatiza-
ção, principalmente da Petrobras”, 
completa o deputado. Segundo ele, 
seu mandato será pautado “na ética, 
na transparência e no respeito aos 
eleitores” que o confi aram o manda-
to. Antes de assumir o mandato em 
Brasília, Mineiro quer pôr ordem na 
Assembleia Legislativa.  Fernando Mineiro foi o 3º mais votado

SEGUNDOS
EM QUINZE

Emparn espera por bons 
negócios na Festa do Boi
O leilão “Emparn & Convidados”, 
uma das atrações da 56ª Festa 
do Boi, de 12 a 20 deste mês, vai 
oferecer 45 lotes, dos quais 30 da 
própria instituição e 15 de criadores 
convidados. O evento está marcado 
para o dia 14. Dos 30 animais 
ofertados, 15 são da raça Gir, nove 
Guzerá e seis da raça Pardo-
Suiça, todos oriundos da Estações 
Experimentais de Cruzeta e de São 
Gonçalo do Amarante. As condições 
de amortização das vendas no leilão 
foram estabelecidas: 24 parcelas, 
sendo 2+2 e mais 20, sem juros.

José Aldenir / Agora RN
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Neymar está organizando festão 
para pedir Bruna em casamento

SURPRESA

AgNews

Pronto para oficializar a união entre eles, jogador estaria sondando amigos 
familiares para organizar uma verdadeira festança para pedir a mão dela

Neymar Jr. sozinho já é um 
grande destaque, mas, desde que 
começou a namorar a atriz Bruna 
Marquezine, o casal está roubando a 
cena por onde passa. 

Pronto para ofi cializar a união 
entre eles, o jogador estaria sondan-
do alguns amigos familiares para 
organizar uma verdadeira festança 
para pedir a mão da atriz em casa-
mento, segundo a coluna Olá, do 
jornal Agora São Paulo. 

De acordo com a publicação, os 
fãs de Brumar ainda vão ter que 
esperar um pouco antes que esse 
pedido se torne realidade, já que ele 
pretende deixar o evento para o ano 
que vem.  Os rumores sobre Bruna 
e Neymar subirem ao altar começa-
ram a ganhar força após o jogador 
declarar em uma entrevista que 
acredita que está chegando a hora 
de trocar alianças.  Craque disse recentemente que estava chegando a hora de trocar alianças

SEGUNDOS
EM QUINZE

Fernanda Lima fala sobre 
nova fase de “Amor & Sexo”
A nona temporada de Amor & Sexo 
da TV Globo chega com novidades 
na premissa. Com o objetivo de 
modernizar o programa, a produção 
se manteve atual e trouxe como 
pauta discursos relevantes no 
dia a dia. “Os assuntos que a 
gente escolheu como pauta dessa 
temporada [levam] em conta que 
a gente está vivendo uma situação 
totalmente polarizada e que, ao 
fi nal dos programas, chega à 
conclusão que, de alguma maneira, 
todos queremos as mesmas 
coisas: direitos, mais honestidade e 
respeito”, explicou a apresentadora, 
Fernanda Lima.

Ney Coelho

IRRITAÇÃO AJUSTE

Rodrigo Faro quebra 
silêncio após ser alvo 
de deboche na Globo

 SBT defi ne destino de 
Mara após polêmica
no Fofocalizando

Rodrigo Faro fez parte do 
elenco de atores da TV Globo 
durante muito tempo, mas atingiu 
um lugar de destaque nas telinhas 
após migrar para a Record TV. 

Ele, contudo, voltou a ser 
assunto em sua antiga emissora, 
após um comediante do programa 
“Choque de Cultura” debochar do 
comportamento de Faro nos palcos. 
“Ele está sempre chorando”, disse. 
Faro respondeu: “Por que será 
que a Globo debochou do nosso 
programa hoje? Humildade precede 
a honra! Obrigado meu Deus por 
tantas bençãos e vitórias na minha 
vida e no programa”, escreveu. 

Há pouco menos de dois 
meses, Mara Maravilha surpreendeu 
ao ser tirada, repentinamente, do 
Fofocalizando no SBT. Desde então, 
a web começou a especular qual 
seria o destino da apresentadora na 
emissora, e, nesta segunda-feira, 8, 
o mistério foi solucionado.

A cantora gospel ganhou um 
novo papel de Silvio Santos e 
assumirá a bancada de jurados do 
quadro “Dez ou Mil” no Programa 
do Ratinho ao lado de Arnaldo 
Saccomani, Décio Piccinini e Leão 
Lobo -- ex-colegas da atração 
de fofocas, Lola Melnick e Pedro 
Manso. 

Instagram / Reprodução Instagram / Reprodução

“Humildade precede a honra” Ela integrará Programa do Ratinho

De Túlio Gadêlha a Tiririca: 
Conheça os famosos eleitos

BONS DE VOTO

Instagram / Reprodução

Os partidos políticos costumam 
apostar em nomes conhecidos para 
faturar alguns votos. Na apuração 
de domingo, 7, diversas celebridades 
conseguiram o que esperavam e se 
elegeram para cargos no Brasil todo. 

A cantora e sambista Leci Bran-
dão faturou 60 mil votos e assumirá, 
pela terceira vez, mandato na As-
sembléia de São Paulo. Já com 75 
mil votos, Túlio Gadêlha, o amado de 
Fátima Bernardes, foi eleito deputa-
do federal por Pernambuco.

Tiririca, famoso pelo lema “Pior 
que tá, não fi ca”, surpreedeu mais 

uma vez e foi o 5º candidato mais 
votado para deputado federal de São 
Paulo. Também em São Paulo, o ator 
Alexandre Frota (PSL), de fi lmes 
pornográfi cos, foi eleito deputado fe-
deral, assim como a jornalista Joice 
Hasselmann.

No Rio de Janeiro, o ex-jogador 
Bebeto foi reeleito deputado estadu-
al. Leila do Vôlei (PSB) foi eleita em 
primeiro lugar como senadora pelo 
Distrito Federal.

Por fi m, o jornalista Jorge Kaju-
ru será senador por Goiás; e Ratinho 
Filho vai governar o Paraná. 

Namorado de Fátima Bernardes se elegeu em Pernambuco; Tiririca foi reeleito
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“ Nunca 
devemos 

mudar de 
cavalo no 

meio do rio”

(Abraham Lincoln)

>> Fiasco das pesquisas. 
Pela enésima vez, mais 
um festival de erros dos 
institutos de pesquisa. Mais 
uma disparidade entre 
os índices propagados e o 
resultado fi nal das urnas. 
Diferenças gritantes nas 
aferições de presidente, 
governadores e senadores. 
Bolsonaro demorou a atingir 
30 pontos nas pesquisas, 
acabou beirando os 50 no 
fi nal, enquanto Haddad 
quase não atinge 20% e 
chegou perto dos 30 pontos 
nas urnas.

Uma foto de Jair Bolsonaro 
feita há treze anos, em 2005, 
foi resgatada há poucas 

semanas e circulou forte nas redes 
sociais, nos grupos de WhatsApp. 
Mostra o deputado no extenso 
gramado do Congresso Nacional, 
sozinho, fi xando uma faixa contra a 
campanha do desarmamento.

Na peça de propaganda, esta-
va escrito “entregue sua arma, os 
vagabundos agradecem”. Naquele 
ano, Bolsonaro era tão somente um 
parlamentar do baixo clero, brigan-
do solitariamente por uma coisa que 
viria a tornar-se uma das bandeiras 
que o ajudaram em 2018 a vencer a 
eleição no primeiro turno.

A campanha do desarmamento 
antecedeu o referendo onde o povo 
brasileiro, em sua maioria, votou 
em favor da posse de armas. Logo 
depois, veio o golpe do estatuto proi-
bindo o porte, atropelando a votação 
soberana da sociedade e impondo 
um documento elaborado por políti-
cos, notáveis e burocratas.

De 2005 a 2018, as coisas muda-
ram drasticamente, a violência ur-
bana no país ganhou conotações de 
guerra civil, as pessoas se vestiram 
de medo e passaram a conviver com 
o pânico. E a fi gura de Bolsonaro, o 
ex-capitão com discurso militarista 
e contra bandidos e corrupção, se 
tornou uma ideia.

Penetrou fácil no confronto po-
litiqueiro de PT e PSDB, corroeu a 
dicotomia de décadas e se ergueu 
como a real antítese da esquerda, 
comprando a briga ideológica com 
movimentos sociais atrelados a 
Lula e companhia, afi nando o verbo 
com os interesses da Operação Lava 
Jato. Aí conquistou o país.

O fenômeno eleitoral serviu 
também de combustível para ala-
vancar nomes em diversos estados 
que fazem um mesmo discurso no 
âmbito da segurança pública. Bolso-
naro virou referência e ídolo de mi-

litares, delegados, apresentadores 
de rádio e televisão, estimulando-os 
direta ou indiretamente.

O que saiu das urnas no domin-
go é a consagração dessa referência 
que o candidato do PSL construiu 
com abnegação e competência, mes-
mo diante dos atropelos com bate-
-bocas e histerias das esquerdas. Os 
muitos parlamentares eleitos com o 
perfi l dele garantem um Parlamen-
to ultraconservador em 2019.

O primeiro colocado para o 
governo do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, é um juiz assumidamente 
alinhado com a postura de Bolsona-
ro. O deputado mais votado é o sub-
tenente Hélio Lopes, amigo dileto 
do capitão. Quem também se elegeu 
foi a Major Fabiana, a loira que em 
2014 conteve um tumulto com uma 
pistola.

Outro grande amigo de Bolso-
naro, agora em São Paulo, é o major 
Olímpio Gomes, eleito senador em 
São Paulo anulando ninguém me-
nos que Eduardo Suplicy. Lá foram 
eleitos muitos militares, como o Ca-
pitão Augusto (famoso da bancada 
da bala), e a cabo PM Kátia Sastre, 
que matou um ladrão em Suzano.

Ainda em SP, foi eleito o Ge-
neral Peternelli, afi nado com as 
bandeiras de Bolsonaro. No Paraná, 
destaca-se o sargento Gilson Fahur, 
o mais votado com um discurso de 
justiceiro, assim como no Espíri-
to Santo os capitães Assumção e 
Alexandre Quintino e os delegados 
Lorenzo Pazolini e Danilo Bahiense.

Em Minas Gerais o radialista 
Carlos Viana estourou de votos pro 
Senado defendendo o capitão e imi-
tando Datena. Entre tantos nomes, 
encerro com os perfi s do General Gi-
rão e de Styvenson Valentim, aqui 
no RN. A sociedade amedrontada 
respondeu ao discurso de combate 
ao crime e à corrupção, exatamente 
como está fazendo o país inteiro con-
sagrando Jair Bolsonaro.

>> Furacão de votos. 
O fenômeno popular Jair 
Bolsonaro transformou um 
partido nanico e desconhecido, 
o PSL, no segundo maior do 
país com 52 deputados federais 
e quatro senadores eleitos. E 
ainda fez os seus dois fi lhos, no 
RJ e SP, campeões de votos, um 
deles superando o recorde de 
Tiririca em 2010.

>> Dilma de novo. A ex-
presidente Dilma Rousseff, 
uma espécie de primeira-
dama dos escândalos de Lula, 
entra para a história como a 
primeira mulher a ser cassada 
no Congresso Nacional pelos 
parlamentares e nas urnas pelo 
povo. Mais uma vez, a pedaleira 
foi impedida de avançar na vida 
pública.

>> Nordeste reage. O PT 
perdeu no Nordeste mais de 10 
milhões de votos desde 2014, 
quando Dilma obteve 51,6% na 
região contra 48,4% de Aécio. 
No domingo, Fernando Haddad 
fi cou com 37% e Jair Bolsonaro 
obteve 20%. O candidato do 
PSL venceu em Natal, João 
Pessoa, Recife, Maceió e 
Aracaju.

>> Fator rejeição. A derrota 
de algumas grandes lideranças 
locais, como Robinson Faria, 
José Agripino e Garibaldi Filho 
teve forte contribuição dos 
índices de rejeição, que pouco 
foram explorados na estratégia 
de comunicação. O mesmo 
ocorreu na redução de votos de 
deputados federais.

>> Apoio decisivo. Foi 
determinante o apoio do ex-
ministro Henrique Alves na 
campanha de Benes Leocádio, 
o mais votado para deputado 
federal. Os muitos votos, além da 
capacidade isolada do candidato, 
podem também ter motivado a 
brusca queda no capital do primo 
de Henrique, o deputado Walter 
Alves.

>> PDT vs Fátima. O candidato 
Carlos Eduardo precisa se 
entender urgentemente com a 
direção nacional do seu partido. 
Ciro Gomes praticamente 
antecipou o apoio a Haddad, 
que tem no RN a campanha de 
Fátima Bezerra a seu favor. Ou o 
RN será uma ilha fora do contexto 
do segundo turno?

Vai ser uma Câmara 
superconservadora, própria 

para congelar salários. 

(João Rodrigo Cadori)

E os campeões de votos da 
eleição passada fi caram na 

zona da degola. 

(William Faustino)

Miriam Leitão precisa de um 
mês de férias.

(José Simão)

PICARDIA NAS REDES

O voto no lado da força
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...da jornalista Vera 
Magalhães: “Caciques varridos 
do Senado. Correlação de forças 
partidárias completamente 
alterada na Câmara. Renovação 
no Congresso é sem precedentes 
e desafi ou as regras eleitorais 
e as previsões de assessorias 
parlamentares, pesquisas, 
imprensa e partidos”;

...do jornal O Globo Brasil: 
“Parte dos senadores citados 
na Lava-jato não consegue 
reeleição”

...da revista Carta Capital: 
“Dino (PCdoB) derrota mais 
uma vez o grupo político da 
família Sarney; Governo se 
tornou referência em políticas 
públicas da educação e 
acessibilidade”. 

>> GIRO PELO TWITTER...

>> O troco do eleitor. Os eleitores 
do Rio Grande do Norte deram uma 
verdadeira “lição” nos candidatos 
que votaram favoráveis às reformas 
da previdência e trabalhista e 
que votaram contra a denúncia 
do presidente Michel Temer. José 
Agripino, Garibaldi Alves Filho, Beto 
Rosado e Rogério Marinho, todos 
políticos tradicionais do Estado, 
perderam os seus mandatos na 
eleição deste domingo.
Rogério Marinho, embora tenha 
‘aparecido’ nacionalmente como 
o relator da reforma trabalhista, 
acabou taxado de ser ‘contra o 
trabalhador’, e contra todos os 
prognósticos de sua própria equipe, 
perdeu a vaga na Câmara Federal. 

>> Salvaram-se. Por outro lado, 
Walter Alves, que votou contrário à 
reforma da previdência e favorável 
à primeira denuncia de Temer, 
conseguiu manter-se deputado 
federal, salvando a família Alves de 
um desaparecimento completo no 
Congresso Nacional.
Rafael Motta, que também se 
posicionou contra as duas reformas 
e favorável às duas denúncias 
de Temer, também conseguiu a 
reeleição.
Fábio Faria foi o único reeleito que 
votou a favor das reformas, mas ele 
quase fi cou fora da Câmara Federal. 
A sua eleição só se confi gurou nos 
últimos minutos do segundo tempo.

>> PT cresceu... Entre os oito deputados federais que o RN tinha no 
Congresso, apenas três se reelegeram, o que representa uma enorme 
renovação. E entre os novatos do RN para a Câmara Federal, o 
PT - que não tinha representante naquela Casa - foi a única legenda 
a eleger dois deputados e, ressalte-se, entre os três mais votados (o 
segundo e o terceiro lugar): Natália Bonavides e Fernando Mineiro. 
Um crescimento surpreendente. Detalhe para o federal eleito pela 
onda bolsonarista: General Girão (PSL).

>> ...e apareceu. O PT surpreendeu não só na disputa para deputado 
federal, mas também para deputado estadual no Rio Grande do 
Norte. Dobrando o número de representantes no Legislativo estadual, 
elegendo dois novos deputados: Isolda Dantas e Francisco do PT.

>> Futuro... O fortalecimento da legenda no RN e a grande 
performance individual de Natália Bonavides, especialmente aqui 
em Natal - ela que já vem de uma importante votação para vereadora 
desta capital -, poderá ter ‘gabaritado’ a jovem política a ser candidata 
a prefeita de Natal num futuro próximo. 

>> Surpresa. Pela primeira vez 
na história, desde que a UFRN 
adotou o sistema de eleição direta 
para a escolha de reitores, apenas 
uma única chapa se inscreveu para  
disputar o pleito. 
O próximo reitor será o professor 
José Daniel Diniz Melo, do curso 
de Engenharia Civil,  atual 
vice-reitor. Já o futuro vice-reitor 
será o professor Hênio Ferreira 
de Miranda, professor do curso de 
Educação Física, atual diretor do 
Centro de Ciências da Saúde. 
Assumirão no fi nal de maio de 2019.

>> Ex-reitores com Haddad. 
Falando nisso... Dois ex-reitores 
da UFRN, José Ivanildo do Rêgo 
e Ótom Anselmo, e um ex-reitor 
da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (UFERSA), Josivan 
Barbosa, assinaram manifesto 
de ex-reitores de universidades 
federais de todo o Brasil em 
apoio ao candidato a presidente 
da República pelo PT Fernando 
Haddad.
“Nas administrações dos 
governos Lula e Dilma, as 
universidades e os institutos 
federais de educação receberam 
consistentes investimentos para a 
sua manutenção, além de serem 
expandidos para todas as regiões do 
país, por meio de políticas públicas, 
como o REUNI, PROUNI e FIES, 
com ênfase na sua interiorização. 
Nesse período, as universidades 
exerceram um importante papel 
social ao incluírem alunos de todas 
as origens sociais, raças e etnias, 
oferecendo-lhes oportunidades de 
maior desenvolvimento humano, 
proporcionado pela educação”, diz o 
texto divulgado.

>> Diálogo. Outro argumento 
para o voto dos ex-reitores - de 
várias universidades, incluindo 
a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e 
Universidade Federal de Brasília 
(UNB) - em Haddad é que o 
presidenciável, enquanto ministro 
da Educação, “manteve permanente 
diálogo com os reitores e sempre 
respeitou a autonomia das 
universidades”.
Além disso, como ministro da 
Educação, Haddad “criou novas 
universidades e implantou diversos 
campi em todo o país”.

>> As grande perdas. A grande tragédia da eleição, em termos 
locais, pode-se dizer, ocorreu na família Agripino Maia. O senador 
do DEM e grande opositor dos governos do PT, mesmo disputando 
uma eleição para deputado federal dada como ganha, fi cou fora do 
Congresso.
Como havia tirado o fi lho Felipe Maia da disputa, acreditando na sua 
eleição fácil, fi cou ainda sem um herdeiro com mandato. Ou seja, a 
família perdeu a força política de outrora.
Em tempo: outra família que perdeu muito nessas eleições foi a do 
ainda deputado federal Antônio Jácome. Nem ele foi eleito senador, 
nem o fi lho e deputado estadual Jacó conseguiu se reeleger.

Filha do dono do SBT e 
apresentador Silvio Santos, a 
apresentadora Patrícia Abravanel 
marcando presença em mais uma 
campanha do marido e deputado 
federal Fábio Faria, que por pouco 
não conseguiu se reeleger

O ex-vereador Bertone 
Marinho fez uma verdadeira 
“campanha em família” ao 
lado da esposa e jornalista 
Juliana Celli e da herdeira 
Marina. Ele disputou uma vaga 
para deputado federal

>> Única mulher. E apenas uma mulher irá concorrer às eleições 
no próximo dia 28, em segundo turno, no Brasil: a candidata do PT ao 
governo do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra, a candidata mais 
votada no primeiro turno no País. 
Não só isso. Fátima é a única mulher que poderá comandar um 
Estado a partir de janeiro de 2019. Caso seja derrotada por Carlos 
Eduardo Alves, não haverá mulheres governadoras no Brasil. 
“Antítese em um país cujo eleitorado é formado majoritariamente por 
mulheres”, conforme destacou a Agência Estado.
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Munhoz, da dupla com Mariano, 
usou a ferramenta Stories do Insta-
gram nesta segunda-feira, 8, para 
tranquilizar seus fãs sobre seu qua-
dro clínico. O sertanejo foi submetido 
a uma cirurgia no cotovelo no sábado 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Parcerias fi nanceiras estão em alta, porém, pode 
enfrentar concorrência. Se quer subir no serviço, 
não confi e tanto nos outros. A paixão deve 
esquentar, inclusive na paquera.

Hoje, você pode encontrar difi culdade em casa 
se quiser que tudo seja feito do seu jeito. Graças 
a Mercúrio, poderá ter boas novas nas fi nanças. 
Bom entrosamento com a pessoa amada.

Muita responsabilidade ao lidar com tarefas. 
Embora o serviço possa se tornar muito exigente, 
você estará à altura do desafi o. Excesso de 
compromisso pode atrapalhar a conquista.

Confi e em seus instintos para tomar uma decisão 
importante. A comunicação no trabalho pode 
apresentar desafi os. Dose extra de confi ança 
melhora o entrosamento com quem ama.

Pode precisar de paciência para não se 
desentender com fi lhos ou colaboradores mais 
novos. Graças a Mercúrio, o diálogo pode ganhar 
mais importância. Descontração no romance.

Lado sonhador está em destaque e você fará o 
possível para viver novas experiências. Ao lidar 
com dinheiro, é preciso manter os pés no chão. 
Fantasias sexuais podem esquentar o clima!

Tanto no trabalho quanto em casa, seu jeito 
prático pode irritar as pessoas, portanto, jogo de 
cintura será importante. Curtir a pessoa amada 
será uma boa, mas controle o ciúme.

O desejo de ver seu esforço reconhecido ajudará 
a alcançar sucessono que fi zer. Seja mais fl exível 
ao lidar com pessoas conservadoras. Sorte na 
paquera com alguém próximo.

Você vai conversar com mais facilidade, o que 
melhora o contato com todos. Astral favorável 
para convencer as pessoas. Pode se encantar 
com alguém que acabou de conhecer.

Bom momento para contar com a colaboração 
dos colegas no trabalho. Invista nos estudos, 
mesmo que seja um curso rápido. Surpresa 
agradável no relacionamento amoroso.

É hora de assumir novas responsabilidades na 
profi ssão. Há oportunidade de aumentar seus 
ganhos fi nanceiros. A paquera deve correr numa 
boa, evite disputas com alguém próximo.

Você terá habilidade para encontrar novas 
oportunidades de encher o bolso. Talvez seja 
preciso rever alguns gastos. Pode ter uma boa 
surpresa, se está só.

Quinho leva Beto e Groa até Jennifer, e a menina confi rma que Emily é uma farsa criada por Laureta. A moça 
afi rma a Beto que seu fi lho com Luzia é um menino e está vivo. Roberval desconfi a de que Zefa conhece Laureta. 
Valentim questiona Karola sobre seu possível envolvimento na mentira contada por Rosa. 

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)

Alain diz a Bola que desistirá de fazer seu fi lme se Cris deixar Rosa Branca. Isabel se aproxima de Américo. Dalton 
confi rma que a saúde de Cris está em perfeito estado. Cris decide permanecer em Rosa Branca e interpretar Júlia. 
Alain se surpreende ao descobrir que o último proprietário da casa de Júlia foi Gustavo Bruno.

ESPELHO DA VIDA

Waleska fi ca constrangida na presença de Betina. Marocas apreende os vestidos e afi rma a Zelda que 
o desfi le não irá acontecer. Vera Lúcia mente para Marciana sobre seu novo trabalho. Paulina aconselha 
Marocas a denunciar Zelda à polícia. Barão decide prender Miss Celine. 

O TEMPO NÃO PARA

Munhoz recebe alta do hospital 
após fazer cirurgia no cotovelo

INFECÇÃO
Instagram / Reprodução

Cantor vai passar uns dias se cuidando

Ele gravou vídeo nesta 
segunda-feira para 
dizer que vai continuar 
tratamento em casa

por conta de uma infecção.
“O doutor acabou de vir aqui e 

falou que vai me dar alta, mas eu 
vou fi car em observação total dentro 
de casa, tomando remédio porque eu 
estou com osteomielite aguda, que é 
quando a bactéria pode se alojar no 
osso”, relatou. “Eu tenho que tomar 
todos os remédios para que se caso 
ela (bactéria) queira sair do osso, eu 
vou estar combatendo com o remé-
dio. Então vou ter que passar uns 
dias me cuidando e me curando des-
sa bactéria”, explicou ele. 

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

845726193
931548627
672931845
216493578
483675912
759812436
594387261
167259384
3281647596000656
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8 6 3
3 4 2

2 9 8
2 5

8 1
9 6
4 7 2

6 5 8
3 1 9

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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EDITAL DE LEILÃO
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

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

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

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

CREDORA
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Lesionado, Everton é cortado
da Seleção e Tite convoca Lucas

BRASIL

Lucas Figueiredo / CBF

Brasil terá amistosos 
contra Arábia 
Saudita e Argentina, 
respectivamente na 
sexta e no dia 16 

Depois de sofrer uma lesão no 
músculo posterior da coxa direita no 
jogo contra o Bahia, no sábado à noi-
te, em Porto Alegre, pelo Campeona-
to Brasileiro, o atacante Everton, do 
Grêmio, foi cortado da Seleção Bra-
sileira nesta segunda-feira, 8. Por 
meio de nota publicada em seu site 
ofi cial, a CBF confi rmou a descon-
vocação do atleta e também revelou 
que Lucas Moura, do Tottenham, 
foi chamado pelo técnico Tite como 
substituto para defender o time na-
cional nos amistosos contra Arábia 
Saudita e Argentina, respectiva-

mente na próxima sexta e no dia 16 
de outubro, ambos em solo saudita.

A entidade informou que o Grê-
mio entrou em contato com o médico 
da seleção, Rodrigo Lasmar, para 
confi rmar a lesão sofrida pelo atleta 

do clube e que a mesma impossibi-
litaria a sua preparação para estas 
partidas contra árabes e argentinos.
Lucas Moura já se apresentou na 
segunda-feira ao técnico Tite, em 
Londres. 

Atacante Lucas Moura, do Tottenham, foi chamado às pressas pelo técnico Tite

Brsileiro Rodrygo concorre
a prêmio de melhor sub-21

BOLA DE OURO

Pedro Ernesto / Santos FC

No mesmo dia em que anunciou 
os concorrentes ao prêmio Bola de 
Ouro, a revista France Football di-
vulgou a lista dos jovens que dispu-
tam como o melhor jogador do mun-
do com menos de 21 anos. Entre os 
indicados, estão o favorito Mbappé, 
do Paris Saint-Germain, e o brasilei-
ro Rodrygo, do Santos.

Aos 17 anos, Rodrygo é o único 
brasileiro a fi gurar entre os 10 in-
dicados pela revista. O jovem atleta 
é a grande revelação do Santos nos 
últimos anos e, inclusive, já foi nego-
ciado com o Real Madrid, que pagou 
45 milhões de euros para contar com 
seu futebol.

O grande favorito a fi car com o 
prêmio é mesmo Mbappé. Afi nal, 
não bastasse o ótimo desempenho 
com a camisa do Paris Saint-Ger-
main, o atacante de 19 anos foi um 
dos principais responsáveis pelo 
título da França na Copa do Mun-
do da Rússia. Não à toa, também 
fi gura entre os concorrentes à Bola 
de Ouro, sendo o principal favorito a 
receber a premiação.

Além de Rodrygo e Mbappé, os 
indicados ao prêmio de melhor jo-
vem do futebol mundial são: o nor-

te-americano Christian Pulisic (Bo-
russia Dortmund), o holandês Justin 
Kluivert (Roma), o malinês Amadou 
Haidara (Red Bull Salzburg), os 
italianos Gianluigi Donnarumma e 
Patrick Cutrone (ambos do Milan), 
o japonês Ritsu Doan (Groningen), 
o inglês Trent Alexander-Arnold (Li-
verpool) e o francês Houssem Aouar 
(Lyon). Vinicius Junior, ex-Flamen-
go e atualmente no Real Madrid, não 
apareceu na lista. 

Atacante Rodrygo, do Santos

REFORÇO

Corinthians contrata 
Michel Macedo, do 
espanhol Las Palmas

O lateral-direito Michel Macedo, 
de 28 anos, foi anunciado nesta 
segunda-feira como reforço para 
o time do Corinthians para a 
temporada de 2019. O atleta foi 
aprovado nos exames médicos e já 
treina com o resto do elenco no CT 
Joaquim Grava. 

Como a temporada já está no 
fi m, o jogador só poderá atuar pela 
equipe corintiana a partir do próximo 
ano. Seu contrato é válido até o 
fi nal de 2021. O time do Corinthians 
possui apenas Fagner para a 
lateral-direita. 

Divulgação / Las Palmas

Contrato é válido até 2021


