
Pesquisas dão o tom na 
reta fi nal da campanha

Falta de acessibilidade 
impede livre circulação

Última semana antes da votação no 2° turno terá divulgação de oito pesquisas de intenção de voto para 
medir comportamento do eleitor. Vantagem até agora para o Governo do RN é de Fátima Bezerra (PT).

Ausência de rampas e calçadas padronizadas são 
queixas de quem percorre cruzamentos da capital.
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Cadeirante Alberto Santos Dumont se arrisca entre os carros na zona Leste de Natal
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Fátima afi rma que 
Carlos Eduardo está 
“frustrado” por não ter 
conseguido apoios

Brasil gera mais de 
137 mil empregos 
em setembro, melhor 
resultado em 5 anos

“Atacar o Judiciário é atacar a 
democracia”, reage Dias Toffoli

Federação das Indústrias decide 
pela neutralidade no segundo turno

Candidato do PDT a governador tem 
criticado a adversária por apoios 
recebidos no segundo turno. Ela rebate 
afi rmando que ele também buscou 
alianças até o último momento.

Mês de setembro é o nono seguido 
com criação de empregos formais, de 
acordo com a série histórica com ajuste 
sazonal. Mês teve melhor desempenho 
do ano e fi cou a frente de abril.

Um dia após vir à tona vídeo em que deputado Eduardo 
Bolsonaro fala em “fechar” a corte, presidente do Supremo 
Tribunal Federal emite nota pública.

Presidente da entidade, Amaro Sales prega isenção e 
comemora sucesso de projeto que trouxe a Natal sete
dos 13 candidatos à Presidência da República.
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Obras no local estão em andamento

Governo do RN / Divulgação

Hospital da Mulher 
em Mossoró deve 
fi car pronto até
julho de 2019
Centro hospitalar prevê o 
atendimento de 20 mil pessoas 
por ano vindas de 62 municípios. 
Unidade será referência na região 
Oeste Potiguar.

José Aldenir / Agora RN

pela neutralidade no segundo turno



Mantendo o nível

A campanha de Fátima Bezerra (PT) para o Governo do Estado 
optou por revidar o mínimo possível os ataques feitos pelo 
adversário, Carlos Eduardo Alves (PDT), nesta reta fi nal de 

eleição. A avaliação interna é de que o desgaste de um “bate-boca” 
público com o ex-prefeito de Natal pode mais atrapalhar do que 
ajudar. Além do mais, a coordenação de campanha quer concentrar 
esforços na discussão de propostas, e não na troca de acusações. Um 
dos focos é, adotando uma postura mais serena e comedida, retirar o 
estigma de que os petistas são radicais e pouco abertos ao diálogo.

>> Governabilidade. Nas contas de 
Fátima, seu eventual governo já tem 
maioria na Assembleia Legislativa. 
De acordo com ela, mais da metade 
dos 24 deputados estaduais já a 
apoia, antes mesmo de ela ser eleita. 
A fi la de apoios engordou no fi nal da 
semana passada, quando ela recebeu 
as adesões públicas de Eudiane 
Macedo (PTC), Ezequiel Ferreira 
(PSDB), Galeno Torquato (PSD), 
Raimundo Fernandes (PSDB), 
Sandro Pimentel (PSOL) e Ubaldo 
Fernandes (PTC). A coligação da 
petista já tinha conseguido eleger 
três parlamentares: Chico do PT, 
Isolda Dantas (PT) e Souza Neto 
(PHS).

>> Maioria. A candidata do PT ao 
Governo diz também já ter maioria 
no Congresso Nacional, entre os 
parlamentares que vão representar 
o Rio Grande do Norte a partir de 
2019. Dos 11 (8 deputados federais e 
3 senadores), ela já conta com apoio 
de 6. Na Câmara, são eles: Benes 
Leocádio (PTC), Fernando Mineiro 
(PT), Natália Bonavides (PT) e 
Rafael Motta (PSB). E no Senado 
ela conta com Zenaide Maia (PHS) 
e teria Jean-Paul Prattes (PT), seu 
suplente no Senado, que assume o 
cargo no caso de ela (Fátima) ser 
eleita governadora.

>> E vem mais. A conta deve 
aumentar nos próximos dias. É 
que o deputado federal eleito João 
Maia (PR), irmão da senadora eleita 
Zenaide Maia, também conversa com 
o PT e pode anunciar apoio até o fi nal 
da semana.

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“ Ainda não 
descobrimos 

milagre”
Rosa Weber, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, sobre combate a 

fake news durante a campanha

>> Caminho das pedras. 
O governador da Paraíba, 
Ricardo Coutinho (PSB), 
confi rmou presença no 
próximo “Motores do 
Desenvolvimento”, promovido 
pela Federação das 
Indústrias (Fiern) no dia 19 
de novembro. O gestor – bem 
avaliado pelos paraibanos 
– vem a Natal para 
compartilhar experiências 
administrativas e dizer qual 
fórmula usou para recuperar 
o estado vizinho, hoje com 
melhor saúde fi nanceira que 
o Rio Grande do Norte. O 
governador potiguar eleito 
será convidado para o evento.

>> Posicionamento. Em nota 
ofi cial, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Dias 
Toffoli, saiu em defesa da Suprema 
Corte nesta segunda-feira, 22, 
e afi rmou que “atacar o Poder 
Judiciário é atacar a democracia”. O 
posicionamento do presidente do STF 
foi divulgado após a circulação de um 
vídeo com declarações do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL), no qual o 
parlamentar afi rma que bastariam 
apenas “um soldado e um cabo” para 
fechar o STF.

>> Corpo e alma. A mulher de 
Carlos Eduardo Alves, Andréa 
Ramalho, decidiu entrar de vez na 
campanha do marido. Da última 
semana para cá, ela gravou vídeos, 
compartilhou mensagens nas redes 
sociais e até subiu em um trio no ato 
pró-Jair Bolsonaro (presidenciável 
apoiado por Carlos Eduardo) ocorrido 
no domingo, para discursar.

>> Quieto na dele. O deputado 
federal reeleito Fábio Faria (PSD) 
optou pela neutralidade no segundo 
turno eleitoral. Com o pai, o 
governador Robinson Faria (PSD), 
fora da disputa para o Governo do 
Estado, o parlamentar preferiu 
fi car recluso. Nos últimos dias, tem 
recebido em seu gabinete apenas 
prefeitos, para discutir a liberação de 
emendas.

>> O presidente do Patriota no 
RN, Luiz Gomes, anunciou nesta 
segunda-feira, 22, apoio a Fátima 
Bezerra (PT) no segundo turno da 
eleição para o Governo do Estado.

José Cruz / Agência Brasil

Roberto Jaym
e / TSE

TRABALHO

Brasil cria mais de 
137 mil empregos em 
setembro, diz Caged

O mercado de trabalho 
brasileiro criou 137.336 empregos 
com carteira assinada em 
setembro, de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgados nesta segunda-feira, 22, 
pelo Ministério do Trabalho. 

O número havia sido publicado 
inadvertidamente no site do 
Ministério durante a tarde desta 
segunda-feira. Esse é o melhor 
resultado para o mês desde 
setembro de 2013, quando foram 
gerados 211.068 empregos formais.

O mês de setembro é o nono 
seguido com criação de empregos 
formais, de acordo com a série 
histórica com ajuste sazonal. O mês 
registrou o melhor desempenho 
do ano e fi cou a frente de abril, 
quando a economia gerou 127.134 
empregos formais - até então, o 
melhor resultado de 2018. 

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Foi o melhor resultado em 5 anos

SEGUNDOS
EM QUINZE

Família faz campanha para 
tratar criança de Extremoz
A família de Jeferson da Silva 
Silveira, de 4 anos, iniciou uma 
campanha nas redes sociais a fi m 
de conseguir doações para garantir 
os cuidados com a criança, que 
sofreu um acidente no último dia 13. 
O garoto está internado no Hospital 
Walfredo Gurgel após traumatismo 
craniano. Interessados em  ajudar a 
família podem ligar para 99633 9184 
ou 99429 7550.
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Institutos registram 8 pesquisas 
na reta final das eleições no RN

INTENÇÃO DE VOTO

José Aldenir / Agora RN

Até o momento no segundo turno, três pesquisas apontaram vantagem para 
Fátima Bezerra, enquanto uma apontou empate técnico com Carlos Eduardo

A partir desta terça-feira, 23, 
até o domingo das eleições, 28, se-
rão publicadas oito pesquisas de 
intenção de votos para governador 
do Estado do Rio Grande do Norte. 
Todas essas pesquisas estão regis-
tradas no site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), e o número pode 
aumentar.

Emoção não vai faltar para 
o eleitor, mas apenas depois das 
eleições todos vão saber quem real-
mente acertou e provou seriedade. 
O motivo: até o momento, três pes-
quisas mostram Fátima Bezerra à 
frente de Carlos Eduardo Alves e 
um aponta empate técnico.

A primeira a ser divulgada será 
a do Instituto Seta de Pesquisas, que 
foi contratada pelo Blog do BG, com 
1.300 entrevistados, no valor de R$ 
12 mil. Também nesta terça-feira, 
23, a Real Big Data Gestão de Dados 
vai publicar pesquisa contratada 
por ela mesma, no valor de R$ 7 mil, 
e vai ouvir 1.500 entrevistados.

Na quarta-feira, 24, será a vez 
da Quality Pesquisas e Assessorias 
Empresarial publicar pesquisa no 
valor de R$ 126 mil, ouvindo 1.536 
eleitores. A própria empresa pagará 

pela pesquisa. Na quinta-feira, dia 
25, a Consultoria Pesquisa Técnica 
publicará pesquisa contratada pela 
Rádio Nordeste, no valor de R$ 12,5 
mil, com 1.700 entrevistados.

No dia 26, sexta-feira, quem re-
torna com outra pesquisa é a Real 
Time Big Data Gestão de Dados, 
no valor de R$ 7 mil, ouvindo 1.500 
eleitores. No mesmo dia, o Ibope 
vai divulgar sua pesquisa com 812 
entrevistados, no valor R$ 65,5 mil, 

contratada pela InterTV.
No dia 27, sábado – véspera de 

eleição – quem retorna com outra 
pesquisa é o Seta Instituto de Pes-
quisa, ouvindo 1.300 eleitores, no 
valor de R$ 12 mil – contratado pelo 
Blog do BG. No mesmo dia, a Certus 
Pesquisa e Consultoria divulgará 
pesquisa com 1.410 entrevistados, 
no valor de R$ 31 mil, contratada pe-
la Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern). l

Eleitores voltam às urnas no domingo para escolher governador e presidente

RESPOSTA

“Atacar o Judiciário é 
atacar a democracia”, 
afirma Dias Toffoli

Em nota oficial, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, saiu em 
defesa da Suprema Corte nesta 
segunda-feira, 22, e afirmou que 
“atacar o Poder Judiciário é atacar a 
democracia”. O posicionamento foi 
divulgado após a circulação de um 
vídeo com declarações do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL), no qual 
o parlamentar afirma que bastariam 
apenas “um soldado e um cabo” 
para fechar o STF.

Toffoli destaca que “não há 
democracia sem um Poder Judiciário 
independente”. “O Supremo Tribunal 
Federal é uma instituição centenária 
e essencial ao Estado Democrático 
de Direito. Não há democracia sem 
um Poder Judiciário independente 
e autônomo. O País conta com 
instituições sólidas e todas as 
autoridades devem respeitar 
a Constituição. Atacar o Poder 
Judiciário é atacar a democracia”, 
afirmou o ministro. l

Nelson Júnior / STF

Presidente do STF se pronunciou

REDE SOCIAL

Maior rede pró-Bolsonaro do Facebook
é excluída após denúncia de reportagem

José Aldenir / Agora RN

O Facebook removeu nesta se-
gunda-feira, 22, um grupo de 68 
páginas e 43 contas da rede social 
que, juntas, formavam a maior rede 
pró-Bolsonaro da internet.

Segundo a empresa, os donos 
dessas páginas, controladores de um 
grupo chamado Raposo Fernandes 
Associados (RFA), violaram as políti-
cas de autenticidade e spam ao criar 
contas falsas e múltiplas contas com 
os mesmos nomes para administrar 
os grupos.

Juntas, essas páginas tinham 
mais engajamento na internet do que 
jogadores e artistas mundialmente 
famosos, como Neymar, Anitta e 
Madonna. O caso veio à tona após o 
jornal O Estado de S. Paulo publicar 
reportagem revelando uma investi-
gação sobre a RFA em parceria com a 

ONG internacional Avaaz. A matéria 
mostrou como um casal - o advogado 
formado pela USP Ernani Fernandes 
e sua mulher, Thais Raposo - montou 
um “império” de páginas e sites com 

apoio de conhecidas figuras conserva-
doras no País, como Alexandre Frota 
e Marcello Reis, do Revoltados Onli-
ne. O Facebook investigava a rede há 
meses em sigilo. l

Casal havia montado “império” de páginas e sites para promover figuras públicas

SEGUNDOS
EM QUINZE

Marina declara voto em 
Haddad no segundo turno
A ex-senadora Marina Silva (Rede), 
8° lugar no primeiro turno da 
eleição presidencial, declarou nesta 
segunda-feira, 22, voto crítico no 
candidato do PT, Fernando Haddad, 
no segundo turno da eleição contra 
Jair Bolsonaro (PSL). “Diante do 
pior risco iminente, de ações que, 
como diz Hannah Arendt, ‘destroem 
sempre que surgem’, ‘banalizando o 
mal’, propugnadas pela campanha 
do candidato Bolsonaro, darei 
um voto crítico e farei oposição 
democrática”, destacou.

José Aldenir / Agora RN
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Fátima diz que Carlos Eduardo a 
critica porque está “frustrado”

ELEIÇÕES 2018

José Aldenir / Agora RN

Candidata do PT ao Governo do Estado afirmou que adversário gostaria
de ter recebido os apoios que ela recebeu no final da semana passada

A candidata do PT ao Governo 
do Rio Grande do Norte, Fátima Be-
zerra, disse nesta segunda-feira, 22, 
que seu adversário no segundo tur-
no, Carlos Eduardo Alves (PDT), es-
tá “frustrado” por não ter conseguido 
o apoio do grupo político liderado 
pelo presidente da Assembleia Le-
gislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB), 
à sua candidatura e que, por isso, 
tem desprezado a decisão do tucano.

“Ele tentou até o último momen-
to conseguir esse apoio, mas não 
conseguiu. Agora, está é frustrado”, 
rebateu a candidata, que, no fi nal de 
semana, recebeu críticas do opositor. 
Pelas redes sociais, o candidato do 
PDT declarou que o apoio de Eze-
quiel a Fátima representava a que-
da da “máscara da velha política, de 
conchavos e acordões”.

Além de Ezequiel, anunciaram 
apoio a Fátima o deputado federal 
eleito Benes Leocádio e os estaduais 
eleitos Eudiane Macedo e Ubaldo 
Fernandes – os três do PTC. Também 
se juntaram à campanha os deputa-
dos estaduais do PSD Dison Lisboa 
e Galeno Torquato, assim como os 
do PSDB Márcia Maia e Raimundo 

Fernandes. O presidente da Câmara 
Municipal de Natal, Raniere Barbosa 
(Avante), e outras dezenas de vere-
adores também aderiram. Segundo 
Fátima, a união em massa representa 
“apoios”, e não “alianças”.

A candidata afi rmou, ainda, 
que os apoios não comprometem a 
execução de seu plano de governo e 
completou que é preciso unir esfor-
ços para recuperar o Estado. “É pre-

ciso unir bandeiras de todas as cores 
em prol do Estado. Me sinto muito 
honrada por conseguir essa união”, 
destacou a petista.

Fátima Bezerra rebateu as críti-
cas de que estaria fazendo “concha-
vo” ou “acordão”. “Quem entende de 
acordão são ele e sua família, que 
fi zeram um acordão em 2014 e agora 
reeditam-no, com mais famílias: Al-
ves, Maia e Rosado”, fi nalizou. 

Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo (PDT): candidatos ao Governo do Estado

NATAL

CCJ da Câmara Municipal adianta os 
trabalhos para votar orçamento 2019

José Aldenir / Agora RN

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal deu continuida-
de nesta segunda-feira, 22, à análise 
de pontos do plano plurianual (PPA), 
que serve como base legal para fun-
damentar a Lei Orçamentária Anual 
(LOA). O vereador Ney Lopes Júnior 
(PSD) relatou 11 vetos. Ele concor-
dou com 6 deles e discordou de 5. Ele 
foi seguido pelos demais integrantes 
da Comissão e destacou que o cole-
giado se prepara para o orçamento.

“Nós estamos analisando todos 
os vetos que foram encaminhados 
pelo chefe do Poder Executivo. Já 
fui relator de mais de 30 vetos e em 
todos usei como raciocínio jurídico a 
adequação desses vetos ao PPA, o 
que pode fazer com que eles se tor-

nem ilegais ou não. Nós não pode-
mos votar a LOA sem apreciação dos 
vetos, por isso estamos dando essa 
prioridade aos vetos sem prejuízos 
aos demais projetos”, pontuou.

O presidente da Comissão, ve-
reador Felipe Alves (MDB), fez um 
levantamento positivo e destacou 
avanço nos projetos trabalhos diante 
da extensa pauta de votações.

“Foram analisados diversos 
projetos e diversos vetos. Foi uma 
reunião extensa e bastante produ-
tiva. Existe a pressa em aprovar os 
vetos do PPA, porque o PPA tem 
total relação do a LDO e com a LOA. 
Essas peças não podem estar em dis-
cordância e, até o fi nal do ano, preci-
samos votar o orçamento”, afi rmou o 
vereador nesta segunda-feira.  Vereador Felipe Alves (MDB)

RECOMENDAÇÃO

MP Eleitoral reúne 
partidos e reforça 
segurança do pleito

O Ministério Público Eleitoral 
repassou aos representantes do 
Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), Partido dos Trabalhadores 
(PT) e Partido Social Liberal (PSL) 
orientações quanto ao segundo 
turno das eleições no Rio Grande 
do Norte. O objetivo é reforçar a 
mensagem de que o sistema de 
votação é plenamente confi ável e 
também prevenir casos de violência 
e de fraudes.

Os três partidos possuem 
candidatos à Presidência (PT e 
PSL) ou ao Governo do Estado 
(PDT e PT) e seus representantes 
se reuniram com a procuradora 
regional eleitoral, Cibele Benevides, 
entre os dias 11 e 19.

Os integrantes do MP Eleitoral 
reforçaram a segurança do sistema 
de votação e pediram que os 
partidos se esforcem no sentido de 
evitar aumentar ainda mais o clima 
de hostilidade entre os militantes. 

José Aldenir / Agora RN

Sistema de votação é confi ável

SEGUNDOS
EM QUINZE

PGR quer isenções para 
quem tem doença grave
A procuradora-geral, Raquel Dodge 
(foto), ajuizou uma ação para 
que se permita que as pessoas 
acometidas de alguma das doenças 
graves elencadas na lei 7.713/1988 
(como cegueira e Parkinson, 
entre outras) e que continuem 
trabalhando tenham direito à 
isenção do imposto de renda sobre 
o salário. Atualmente, a medida só 
é válida para aposentados nessas 
condições, e não aos trabalhadores 
em atividade.

Nélson Júnior / STF
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DIPLOMACIA

José Aldenir / Agora Imagens

Ao contrário da Federação da 
Agricultura do Rio Grande do Norte, 
que ofi cializou o apoio ao candidato 
Jair Bolsonaro, a Federação da In-
dústria preferiu manter uma posição 
de neutralidade no 2º turno da elei-
ção neste domingo, 28.

Em entrevista à Rádio 96 FM, o 
presidente da Fiern, Amaro Sales, 
explicou que a instituição decidiu-se 
por não ter ofi cialmente um posi-
cionamento, optando pela isenção 
que a permitiu convidar ouvir o que 
tinham a dizer todos os candidatos 

à Presidência da República e ao go-
verno estadual.

Dos 13 nomes que iniciaram a 
corrida presidencial, sete estiveram 
em Natal, atendendo a convite da 
Federação da Indústria. Da mesma 

forma, todos os candidatos ao gover-
no do RN receberam a oportunidade 
para encontros com empresários.

“Graças a essa isenção, a Fiern 
promoveu pesquisas eleitorais em 
parceria com a Instituto Certus, 

Amaro Sales, presidente da Fiern, explica que próximo governador terá desafi os

Fiern opta por manter-se neutra nas  
eleições para Presidência e Governo

implementando uma série de outras 
sondagens de interesse da comuni-
dade, em diferentes áreas como edu-
cação e segurança”, lembrou Amaro 
Sales, que comemorou o acerto nas 
pesquisas, além de afi rmar que o 
próximo governador terá grandes 
desafi os em todos os setores. 

Para Amaro Sales, o 
importante é saber a 
plataforma de cada 
candidato e aguardar o 
resultado das eleições
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Quem já celebrou vitória pode 
fi car sem mandato

Os resultados das eleições para a Câmara e Assembleias 
Legislativas, já divulgados, sofrerão mudanças importantes. 
Eles consideram o cálculo da minirreforma eleitoral de 

2015, que distribui vagas a todos os partidos que não atingiram o 
quociente partidário, mas o resultado ofi cial, ainda não divulgado 
pelos Tribunais Regionais Eleitorais, deve fazer a divisão apenas 
entre os que atingiram o quociente partidário.

1 >> Inconstitucional
O trecho da minirreforma que 
liberava vagas aos partidos que 
não atingiram o mínimo de votos 
foi considerado inconstitucional 
pelo STF.

2 >> Mudança nas bancadas
Só no DF, há cinco distritais e 
três federais sob risco. “O caso deve 
ser resolvido até o fi m da semana 
que vem”, diz o advogado Paulo 
Goyaz.

3 >> Repercussão geral
Para Goyaz, que move ação no 
TRE-DF, a situação se reproduz 
em vários Estados e “um TRE 
não pode descumprir decisão do 
Supremo”.

4 >> Outros quinhentos
Os resultados divulgados na 
imprensa também não levam em 
conta as candidaturas sub judice. 
“Isso pode mudar muitas vagas”, 
diz Goyaz.

>> Praga de gafanhotos
Depois de um duro discurso contra 
a medida provisória para combater 
a praga de gafanhoto no Senegal 
(!), o então deputado José Thomaz 
Nonô (PFL-AL) foi abordado por um 
repórter: “O senhor não acha justa 
essa MP?” Ele respondeu, fazendo um 
paralelo com o esquema dos gafanhoto, 
ocorrido em Roraima: “Eu seria favorável se fosse para acabar os gafanhotos 
nacionais. Não apenas o gafanhoto biológico, aquele que come verdinhos, mas 
principalmente um outro tipo de gafanhoto, o que come verdinhas...”

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “O Brasil terá um 

presidente que 
não rouba; vai 

sobrar dinheiro”
Senador Magno Malta (PR-ES), em 

Maceió, durante uma carreata 
pró-Bolsonaro

>> Erro de perícia 
rende bilhões da União 
à Copersucar
O consultor técnico Celso 
Roberto Dias Mendes, 
autor do sistema para 
cálculos indenizatórios das 
ações do extinto Instituto 
o Açúcar e do Álcool 
(IAA), explicou que foi 
superestimada a reparação 
da União à Copersucar, 
determinada pela Justiça 
Federal, porque a perícia 
deixou de aplicar nos 
cálculos os congelamentos 
dos planos econômicos 
a partir de 1986. As 
indenizações praticamente 
dobraram para R$10,6 
bilhões. Pior: com a 
concordância da Advocacia 
Geral da União (AGU). 

>> O PT encolheu
De volta à política, a deputada 
distrital Arlete Sampaio (PT) 
reconhece que o PT, seu partido, 
teve o pior desempenho eleitoral 
de sempre. No Distrito Federal, 
seu candidato a governador teve 
só 4% dos votos.

>> Saiu barato
O primeiro político condenado 
na Lava Jato, André Vargas 
(ex-PT-PR), ex-vice-presidente da 
Câmara, foi solto após três anos e 
meio. Saiu barato: só pagou duas 
das 72 parcelas da multa de R$1,1 
milhão.

>> Parecidos, mas diferentes
Os dois senadores eleitos pelo 
Distrito Federal, Leila do Vôlei 
(PSB) e Izalci (PSDB), prometem 
“encarar” as reformas mais 
importantes como a política e 
tributária. Mas só Leila prioriza a 
reforma da previdência.

>> Hipocrisia tem limite
É até engraçado observar as 
expressões de petistas indignados 
com a suposta “campanha 
difamatória” contra Haddad. 
Como se não fossem alguns 
dos ladrões mais conhecidos da 
política brasileira.

>> Política perversa
Os aumentos diários criminosos 
da Petrobras atingem também o 
asfalto. Resultado: o governo vai 
tirar meio bilhão (R$528 milhões) 
dos impostos para repor os custos 
das obras em rodovias.

>> Correndo atrás
Mais uma vez, a Caixa teve 
de correr atrás do prejuízo e 
anunciou taxa zero para investir 
no Tesouro Direto. Em vez de 
liderar a iniciativa, aderiu à 
prática para não perder (mais) 
clientes para a concorrência.

HUMBERTO

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

Jamais houve no Brasil um ambien-
te belicoso, de tensão e de intolerância 
como o que estamos vivenciando agora 
nesse ano eleitoral. Armou-se um cená-
rio de guerra entre os simpatizantes e 
seguidores de Jair Bolsonaro, do PSL, e 
Fernando Haddad, do PT, personagens 
principais dessa história. Mas, o Brasil 
é maior que tudo isso e certamente vai 

superar os obstáculos e sair ileso e for-
talecido, como o voto garantido e a de-
mocracia preservada. O eleitor brasileiro 
tem que ir às urnas no próximo domingo 
para votar no candidato que considerar 
ideal para gerir os destinos da Nação 
nos próximos 4 anos. O contrário disso, 
é a negação do exercício da cidadania, 
praticada através do voto. Estamos vi-
vendo um momento de turbulência, mas 
também de mudanças importantes para 

Todos ao voto

o futuro do povo brasileiro. A omissão 
nesse momento é um ato de covardia. 
Todos às urnas, e ao voto.

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 
Leitura rápida

>>  Prestígio no Governo
A senadora eleita Zenaide Maia, do 
PHS, terá prestígio num possível 
governo petista. Comenta-se nos meios 
políticos que ela  indicará o nome para 
a Secretaria da Saúde. Zenaide é 
esposa do ex-prefeito de São Gonçalo 
do Amarante Jaime Calado, mentor 
intelectual do seu sistema político.  

>> Atentas no segundo turno
Boca de urna e propaganda eleitoral 
irregular foram os 2 principais crimes 

eleitorais praticados no primeiro turno 
da eleição deste ano. As autoridades 
eleitorais vão estar atentas.       

>> ITEP/Correios

Flagrante em que os diretores do 
ITEP, Josebias Ferreira, e do Correios, 
Rodrigo Medeiros, efetivaram a 
parceria entre as duas instituições, para 
emissão de Carteira de Identidade. O 
projeto piloto começa hoje pela capital 
e posteriormente o benefício será leva 
para todo o Rio Grande do Norte.        
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Hospital da Mulher tem previsão 
de entrega para julho de 2019

SAÚDE

Reprodução / Gov. do RN

Nova unidade será referência no tratamento da saúde feminina do Oeste e 
Alto Oeste potiguar; centro poderá atender até 20 mil pessoas por ano

As obras de construção do Hos-
pital da Mulher, em Mossoró, foram 
iniciadas em janeiro deste ano e a ex-
pectativa é de serem concluídas em 
julho de 2019. O centro hospitalar 
prevê o atendimento de 20 mil pesso-
as por ano vindas de 62 municípios.

A nova unidade será referência 
no tratamento da saúde feminina 
na região Oeste e Alto Oeste do Rio 
Grande do Norte. 

Desta forma, o hospital vai evi-
tar a peregrinação de mulheres no 
período gestacional e puerpério em 
busca de atendimento fora da região.

O novo complexo hospitalar vai 
funcionar dentro dos padrões de 
atendimento da Rede Cegonha com 
salas cirúrgicas de obstetrícia, cirur-
gias eletivas, banco de leite humano, 
casa da gestante e o centro de parto 
normal.

Para a construção da unidade, 
o governo está sendo investindo um 
valor de R$ 104 milhões. Destes, R$ 
54 milhões são destinados para as 
obras e o restante em equipamentos.

A nova unidade hospitalar vai 
ofertar 118 leitos, entre eles, unida-
des para observação no pronto-socor-
ro, leitos de internação e de suporte 

para mulheres vítimas de violência, 
leitos de unidade de terapia inten-
siva e cuidados intermediários e 
unidades funcionais para centro obs-
tétrico. Ainda haverá mais 20 leitos 
na casa da gestante.

A unidade funcionará ainda 
como hospital campo de estágio, 
em parceria com a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte 
(UERN), para áreas de saúde e afi ns. 

Serão abertos campos de estágio 

para alunos de graduação, com des-
taque para os cursos de medicina e 
de enfermagem, bem como, em pós-
-graduações, com residências médi-
cas e multiprofi ssionais.

De acordo com a assessoria de 
comunicação do governo, o RN pre-
cisava de um espaço que tivesse essa 
qualidade e efi ciência na prestação 
de serviço e que englobasse em um 
só espaço todas as especialidades de 
assistência à mulher. 

A obra tem valor previsto de R$ 104 e terá um total de 180 leitos hospitalares

PARCERIA

Correios passam a emitir carteiras de 
identidade com tecnologia biométrica

José Aldenir / Agora RN

O Instituto Técnico-Científi co de 
Perícia (Itep) e a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (Correios) 
iniciaram um projeto piloto de emis-
são de carteiras de identidade com 
utilização de tecnologia biométrica. 
A parceria vai ampliar o serviço de 
identifi cação para todos os municí-
pios potiguares.

No primeiro momento, o projeto 
funcionará por 60 dias em fase de 
teste na unidade central dos Cor-
reios, no bairro da Ribeira, com en-
caminhamento de pessoas pelo Itep 
para emissão de 2ª e 3ª vias do do-
cumento de Registro Geral (RG). Em 
seguida, será ampliado para todo o 
Rio Grande do Norte.

“Nesta primeira fase serão expe-

didas cerca de duas mil carteiras de 
identidade com tecnologia biométrica, 
que eleva a segurança do documento. 
Após o período de testes vamos grada-
tivamente levar junto com os Correios 
essa iniciativa pioneira para todos 
os municípios potiguares”, explicou 
Josebias Nascimento, diretor do Insti-
tuto de Identifi cação do ITEP.

O superintendente dos Correios 
no Rio Grande do Norte, Rodrigo Me-
deiros, afi rmou que a empresa pública 
preparou estrutura e treinamento 
de pessoal para operar a tecnologia 
e oferecer o novo serviço à população 
potiguar. “É uma iniciativa pioneira e 
vamos aliar mais esta nova função aos 
Correios, atendendo a todo o estado do 
Rio Grande do Norte”, fi nalizou.  Unidade central dos Correios no RN

SEGUNDOS
EM QUINZE

Lei eleitoral proíbe a prisão 
até o dia das eleições
A Justiça Eleitoral informa a partir 
desta terça-feira, 23, restando 
cinco dias para o segundo turno 
das eleições 2018, nenhum eleitor 
poderá ser preso ou detido. A 
exceção ocorre apenas em casos 
de fl agrante delito e ainda se houver 
sentença criminal condenatória por 
crime inafi ançável ou desrespeito a 
salvo-conduto. A determinação está 
prevista no artigo 236 do Código 
Eleitoral.

José Aldenir / Agora RN

PALESTRA

UFRN promove ato de  
“diálogo em defesa da 
democracia” 

A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) realiza 
na manhã desta terça-feira, 23, 
às 9h30, no auditório da Reitoria, 
o evento “Diálogos em defesa 
da democracia: o medo que 
nos une nos separa? ”. A ideia 
é discutir os planos de governo 
dos candidatos à Presidência da 
República. O evento será mediado 
pelo professor do Departamento de 
Propedêutica e Processo da UFRN, 
Fábio Wellington Ataíde Alves, e 
pela professora do Departamento 
de Fundamentos e Políticas na 
Educação, Maria da Conceição 
Xavier de Almeida. “Será um espaço 
de escuta atenta e respeitosa, 
para todas as tendências políticas, 
buscando-se compreender o medo 
e outros sentimentos que unem e 
separam os cidadãos brasileiros 
neste momento conturbado do 
nosso país”, aponta Karla Patrícia 
Cardoso Amorim, presidente da 
Comissão de Ética da UFRN. 

José Aldenir / Agora RN

Ação acontece nesta terça
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Doadores de medula são isentos 
de pagar taxas de concursos

SANCIONADA

Biné Moraes / Estadão

Com a Lei, os órgãos 
públicos do RN ficam 
obrigados a inserir nos 
editais cláusulas que 
assegurem o benefício

O Governo do Estado sancionou 
a Lei 10.440/2018, de autoria do 
deputado estadual Nélter Queiroz 
(MDB), que permite a benefi ciários 
de programas sociais do Governo 
Federal e doadores de medula óssea 
o direito à isenção do pagamento 
da taxa de inscrição em concursos 
públicos para provimento de cargo 
efetivo ou emprego permanente em 
órgãos ou entidades da administra-
ção pública direta ou indireta de 
qualquer um dos Poderes do Estado 
do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Lei, o benefício 

é destinado a integrantes de famí-
lias de baixa renda – registrados no 
Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal, cuja renda 
familiar mensal per capita seja infe-
rior ou igual a meio salário-mínimo 

nacional – e a doadores de medula 
óssea, cadastrados em entidades re-
conhecidas pelo Ministério da Saú-
de. A sanção foi publicada no Diário 
Ofi cial do Estado do Rio Grande do 
Norte (DOE) há uma semana. 

Concurseiros que doarem medula óssea poderão fi car isentos de pagar taxas

VALENDO

Estudantes já podem 
confi rmar inscrição do 
Enem a partir de agora

Estudantes que vão fazer o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2018 podem acessar os 
cartões de confi rmação da inscrição. 
Para consultar o documento, 
é necessário acessar a página 
do participante, onde deve ser 
colocado o CPF e senha ou baixar 
em seu celular o aplicativo Enem 
2018. A 1ª etapa do exame será 
aplicada no domingo, dia 4 de 
novembro. O cartão contém dados 
do estudante, endereço do local, 
data e hora da aplicação da prova e 
a língua estrangeira escolhida. 

Agência Brasil

Enem será dia 4 de novembro
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LOCOMOÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Falta de rampas, calçadas altas 
e ausência de acessos nos semáforos 
são alguns dos obstáculos que ido-
sos e cadeirantes têm de enfrentar 
diariamente em Natal. A presença 
de meio fi o entre as ruas e a falta de 
faixas de pedestre em alguns sinais 
têm difi cultado quem tem difi culda-
des de locomoção.

O cadeirante Alberto Santos Du-
mont, 42 anos, atua como vendedor 
na avenida Hermes da Fonseca, em  
Petrópolis. Segundo ele, atravessar 
os semáforos é um desafi o. “Para 
passar, eu me arrisco disputando a 
passagem com os carros. Se tivesse 
a faixa as pessoas iriam esperar eu 
atravessar”, declarou.

O chefe do Setor de Projetos 

Viários do Departamento de En-
genharia de Tráfego da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), Carlos Milhor, admite que 
a situação das calçadas em Natal 
é precária. “Temos feito rotatórias 
compostas com faixas de pedestres, 
rampas para travessia de pedestres, 
abertura de canteiro central no ali-

nhamento das faixas”, explicou.
Segundo o chefe de setor, proble-

mas como esse nos sinais são corri-
gidos quando detectados. “Foi feita 
uma correção deste tipo de problema 
entre na avenidas Prudente de Mo-
rais no cruzamento com a Juvenal 
Lamartine”, disse.

Ele acrescenta ainda que as 

demandas são muitas. “Às vezes, 
fazemos um levantamento das áreas 
mais movimentadas, tanto de pedes-
tres quanto de veículos. Outras ve-
zes, são solicitações que recebemos 
da sociedade”, declarou.

A falta de padronização das cal-
çadas também tem agravado esta 
problemática. O secretário de Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov), 
Tomaz Neto, explicou que obras 
dessas natureza não são tão simples. 
“Apesar de parecem simples, nós te-
mos avanços de muros e paredes de 
casas sobre as calçadas, jardineiras, 
fossas, não tem como mudar isso da 
noite para o dia, é um processo len-
to”, declarou.

Em 2015, foram iniciadas obras 
de padronização das calçadas em 
torno da Arena das Dunas, mas ape-
nas 4% foi concluído. “A Prefeitura 
reincidiu o contrato com a empresa 
por improdutividade, o que acarre-
tou em uma briga judicial. Mas, já 
foi preparado outro processo licita-
tório para iniciar um novo projeto”, 
fi nalizou Tomaz. 

Vendedor Alberto Santos Dumont: “Disputando lugar com os carros”

HOSTES

Operação da Polícia Civil prende em 
Natal o ex-delegado Delmontiê Falcão

Jotalourenco.com / Reprodução

O delegado aposentado da Po-
lícia Civil do Rio Grande do Norte, 
Delmontiê Evaristo Falcão, foi preso 
na manhã desta segunda-feira, 22, 
em Natal. Ele foi detido por agredir 
e ameaçar de morte um agente poli-
cial. Além disso, há a suspeita de que 
o ex-delegado tenha participação em 
uma milícia.

Delmontiê Falcão foi preso du-
rante as atividades da “Operação 
Hostes”. Foram cumpridos manda-
dos de busca e apreensão em Ipan-
guaçu, Vera Cruz, Macaíba e Natal.

As prisões e apreensões foram 
realizadas por agentes da Delegacia 
Especializada em Defesa do Patri-
mônio (Dedep) e da Divisão Especia-
lizada em Investigação e Combate 
ao Crime Organizado (Deicor).

As investigações foram iniciadas 
em 2015. À época, um agente da po-
lícia civil denunciou ter sido agredi-
do e ameaçado de morte pelo então 
delegado Delmontiê Falcão, que era 

o responsável pelo Distrito da cidade 
de Assu.

O policial civil investigava uma 
suposta participação de Delmontiê 
Falcão em uma milícia, cuja atuação 
ocorria na região Oeste do Rio Gran-

de do Norte.
Na casa do delegado aposentado, 

a Polícia Civil apreendeu várias ar-
mas, munições e uma moto roubada. 
Delmontiê Falcão se aposentou do 
serviço policial em 2017. 

Ex-delegado é investigado por agredir e ameaçar policial civil no ano de 2015

SEGUNDOS
EM QUINZE

São Gonçalo do Amarante 
inaugura novo Caps

Reprodução / Pref. S.G A.

Falta de acessibilidade impede livre 
circulação em ruas e avenidas de Natal
Ausência de rampas 
e calçadas altas são 
reclamações de quem 
percorre cruzamentos 
da capital potiguar

A prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante inaugurou Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps). 
A unidade é voltada para o 
atendimento para pacientes 
com transtornos causados pelo 
uso de álcool e outras drogas. 
A estrutura está localizada rua 
Maria Odete de Morais, 22, no 
bairro de Novo Santo Antônio. Os 
atendimentos ocorrem através 
de demanda espontânea, sem 
agendamento prévio ou mesmo 
por encaminhamentos da rede de 
serviços de saúde. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h.
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SABATINA FIERN SABATINA FIERN 

Fátima intensifi cará 
diálogo com a indústria

Carlos Eduardo: ajuste 
fi scal e desenvolvimento

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Ao participar nesta segunda-fei-
ra, 22, da edição especial do Fórum 
Fiern Caminhos do RN, a candidata 
ao Governo do Estado senadora Fá-
tima Bezerra (PT) assegurou que ha-
verá diálogo com os representantes 
dos setores produtivos, se for eleita 
na votação do próximo domingo, dia 
28 de outubro. “É necessário estrei-
tar os laços com a produção”, afi r-
mou a candidata. 

A senadora destacou que o pro-
grama de governo apresentado por 
ela, nesta eleição, incorpora suges-
tões do Mais RN. Ela reconheceu 
a necessidade de o Estado buscar 
equilíbrio nas contas. “Os seminá-
rios temáticos que fi zemos para dis-
cutir as propostas que apresentamos 
começou pela discussão do problema 
fi scal, que precisa ser enfrentado 
para termos um modelo de desenvol-
vimento que traga emprego”, disse.

Ela informou que com os apoios 
conquistados no 2º turno assegura 
maioria, caso eleita, na Assembleia 

Legislativa. “Digo isso para ressal-
tar a governabilidade do meu proje-
to”, acrescentou a petista, ao citar o 
apoio do presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), 
e de metade dos deputados estaduais 
eleitos., e dois federais – Benes Leo-
cádio (PTC) e Rafael Motta (PSB).  

O candidato ao Governo do Es-
tado Carlos Eduardo (PDT) afi rmou 
nesta segunda-feira, 22, na edição 
especial do Fórum Caminhos do RN, 
realizado na Casa da Indústria, que 
se for eleito no próximo domingo, 
28, o ajuste fi scal e a retomada do 
desenvolvimento serão as principais 
prioridades do seu governo. 

Carlos Eduardo disse que irá 
convocar todas as forças organizadas 
da sociedade e os poderes para dialo-
gar e resolver os problemas do esta-
do. “Todos têm de dar sua parcela de 
contribuição. Vamos atuar como for-
ça tarefa e contamos com a parceria 
indispensável do setor produtivo”, 
disse o candidato, adiantando que 
ouvirá as entidades representativas 
dos empresários quanto à indicação 
do secretário de Planejamento.

Ele defendeu a redução do tama-
nho do Estado e uma reforma admi-
nistrativa como saídas para o estado 
diminuir seus custos. 

Carlos Eduardo anunciou a cria-

ção da Agência Público-Privada, com 
participação de representantes do 
setor privado e secretários e técnicos 
do governo. Explicou que se trata de 
um fórum liderado diretamente pelo 
governador, com objetivo de reter 
investimentos e levar segurança aos 
investidores.  

Fátima que gerar emprego e renda Carlos Eduardo: reforma no Estado

Presidente eleito do Sinduscon-RN diz 
que é preciso crescer do jeito certo

MANDATO

Divulgação

Para Silvio Bezerra, é fundamental remover as amarras que engessam o crescimento de Natal, tornar 
rentável investimentos, adensando a ocupação em áreas já saneadas e resolver melhor os distratos

O engenheiro Sílvio Bezerra está 
de volta à presidência do Sindus-
con-RN. Na última sexta-feira, 88% 
dos empresários fi liados à entidade 
e aptos a votar, sem nenhum voto 
nulo, decidiram que ele ressume a 
entidade em 19 de janeiro, quando 
Arnaldo Jr. deixar o cargo que ocu-
pou por dois mandatos.

Junto com ele, ocupam a nova 
diretoria os empresários Sergio Aze-
vedo, eleito vice-presidente de Obras 
Públicas, e Marcos Aguiar, vice-pre-
sidente de Mercado Imobiliário.

Silvio Bezerra agradeceu o apoio 
à chapa dele e disse que trabalhará 
para vencer os desafi os da crise eco-
nômica, que derrubou o mercado e 
ceifou mais de 30 mil empregos na 
construção civil do RN.

“Aos 50 estou como vigor de 20”, 
brinca ele, enquanto relaciona as 
brigas que terá que comprar no ano 
que vem, com o RN e o Brasil sob 

novas direções. A principal batalha 
de Silvio Bezerra será ajudar a tirar 
a construção civil potiguar do buraco 
que engoliu centenas de empresas..

Na pauta crítica do futuro pre-
sidente estão a falta de uma regula-

mentação dos distratos imobiliários 
e os eternos anacronismos do Plano 
Diretor, que insistem em engessar 
o desenvolvimento da Capital e Re-
gião Metropolitana.

“É preciso o quanto antes remo-

ver as amarras que engessam o cres-
cimento da cidade para onde inte-
ressa, rentabilizar os investimentos, 
adensando a ocupação em áreas já 
saneadas”, proclama.

Bezerra não entende porque 
ainda se insiste em horizontalizar a 
cidade, o que implica em arremessar 
para longe os investimentos que pre-
cisariam ser aplicados onde já existe 
infraestrutura. “Tem que adensar 
Natal como um todo para melhorar 
a qualidade dos serviços e não dis-
tanciar as pessoas do que elas preci-
sam”, reafi rma. 

Outra questão crítica que ocu-
pou os últimos meses da presidên-
cia de Arnaldo Jr e vai se renovar 
na gestão de Silvio Bezerra é a dos 
distratos imobiliários. “Grandes em-
presas do Brasil quebraram por cau-
sa disso - a não regulamentação de 
uma lei que trataria esses distratos 
de maneira equilibrada”, afi rma.  

Sinduscon: Marcos Aguiar, Arnaldo Gaspar Jr, Sílvio Bezerra e Sérgio Azevedo
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Otaviano Costa conta detalhes 
de seu novo programa na Globo

EXPECTATIVA

Instagram / Reprodução

Manuela Scarpa / Brazil News

Animado, Otaviano disse que ainda não pode comentar sobre o programa, 
porém afirma que os fãs podem aguardar ansiosos por estreia em janeiro

Otaviano Costa está empolga-
díssimo com seu novo projeto na 
televisão. Após sair do Vídeo Show, 
o marido de Flávia Alessandra tem 
deixado todos os fãs curiosos sobre 
seu futuro na TV Globo. 

O apresentador contou detalhes 
sobre seu mais novo trabalho. “Eu 
estou na Rádio Globo. Eu deixei de 
estar no Vídeo Show por uma ques-
tão óbvia, porque eu tinha que me 
dedicar inteiramente ao meu projeto 
na TV Globo, meu novo programa 
que estreia em janeiro (2019), esta-
mos negociando isso mas deve ser 
em janeiro mesmo e é um projeto 
que eu já estou gravando, estou 
preparando, já estamos rodando, já 
entrei em estúdio gravando os pri-
meiros episódios”, detalhou.  

Animado, Otaviano disse que 
ainda não pode comentar sobre o 
programa, porém, afi rma que os fãs 
podem aguardar ansiosos. “Não pos-

so falar nada, absolutamente nada. 
É um segredo de Estado, é uma in-
dústria que eu tenho que zelar pelo 
produto que estamos preparando 
mas tenham certeza que estamos 

fazendo um produto para muita di-
versão, popular, para muita diversão 
também e que vai trazer muita ins-
piração”. O ator segue comandando o 
programa No Ar, na Rádio Globo.  

Fora do Video Show, ator comanda programa “No Ar”, na Rádio Globo

Lucas Jagger, sua mãe Luciana Gimenez e o ator Fiuk durante festa domingo

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mayra Cardi volta ao 
hospital após parto
Mayra Cardi deu à luz Sophia com 
um parto bastante complicado 
na última quinta-feira, 18, após 
10 meses de gestação; e neste 
domingo, 21, já precisou voltar ao 
hospital. A loira contou para os fãs 
logo que após uma festa em família 
precisou dar uma passada no 
hospital com Arthur Aguiar para ver 
se estava tudo bem na região onde 
foi realizada a cesárea. À noite, já 
estava tudo normalizado.

Instagram / Reprodução

SURPRESA

APAIXONADO

Maisa se assusta ao 
descobrir que Sabrina 
Sato é uma ex-BBB

Ximbinha posa com a 
nova namorada e se 
declara: “Te amo”

Maisa Silva divertiu seus 
seguidores nos bastidores de uma 
campanha publicitária. No vídeo 
divulgado, a jovem se surpreendeu 
ao descobrir que Sabrina Sato, 
apresentadora da Record TV, é 
uma ex-BBB. “Gente, eu não sabia”, 
disse ela.

A japa se divertiu com a 
situação e justifi cou: “Ela nasceu 
em 2002, eu participei do BBB em 
2003, ela não tinha nem um ano”. A 
atriz ainda continuou afi rmando que 
realmente não sabia da participação 
de Sabrina: “Eu não sabia mesmo, 
porque eu só comecei a assistir 
BBB depois, né?”. Em outro 
momento, Sabrina se mostrou 
surpresa ao reencontrar Maisa. 

Aos 44 anos, Ximbinha não 
esconde o seu amor por Karen 
Kethlen Fernandes, 14 anos mais 
nova que o músico. Mais magro, ele 
compartilhou uma foto ao lado da 
eleita e se declarou.

“Te amo”, escreveu ele 
usando um emoji de coração. Nos 
comentários, os fãs parabenizaram 
o casal: “Lindos! Felicidades”, 
disse uma leitora. Segundo o jornal 
Extra, além de ser empresária de 
Ximbinha e produtora do seu novo 
projeto, a morena ainda é apontada 
como o pivô de sua separação com 
Joelma. 

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

Jovem atriz não sabia do fato

Ela é empresária do músico

Lucas Jagger diz o que acha 
de ser chamado de estranho

PERSONALIDADE

Luciana Gimenez teve uma noi-
te de domingo, 21, bem agitada ao la-
do do fi lho mais velho, Lucas Jagger, 
fruto de sua relação com o cantor Mi-
ck Jagger. Os dois foram juntos cur-
tir o show da cantora Shakira, que 
aconteceu em São Paulo no último 
dia 21. Em uma área vip do Allianz 
Parque, Luciana foi vista inclusive 
atendendo os fãs e tirando fotos. 

Pelas redes sociais, ela mostrou 
a sua chegada ao local ao lado do fi -

lho, e chegou a perguntar para o ga-
roto o que ele acha das pessoas que o 
chamam de estranho. 

“Lucas, o que você acha do povo 
que acha você estranho?”, questio-
nou. “Brilhante”, respondeu Lucas. 
“Lucas, você está estranho ou você 
é estranho?”, continuou perguntan-
do Luciana. Mais tarde, ao lado de 
Fiuk, os dois conseguiram registrar 
um momento do ladinho da estrela 
da noite. 
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“Haverá girassóis em 
todas as janelas”

(Thiago de Mello)

>> Deifílio inédito. O 
jornalista e chef de cozinha 
Alexandre Gurgel lançou 
ontem no Memorial Câmara 
Cascudo o livro “Autorretrato 
do Poeta – Deifílio Gurgel, 
Poesia Inédita e a Fotografi a 
de uma Vida Feliz”, que 
ele editou a partir de 
material inédito do saudoso 
historiador, folclorista e 
poeta, que também era seu 
pai. O livro estará disponível 
na Cooperativa da UFRN 
e nas principais bancas da 
cidade.

PT está entrando com 
processo no TSE pedindo 
recontagem das pessoas.

(Roberto Jefferson)

A geração que gritou ‘diretas já’ 
está resmungando discurso de 

voto fascista. 

(Zé Guilherme Macedo)

Eu já vi WhatsApp acabar com 
namoro e amizade, mas com 
comunismo é a primeira vez.

(João Felipe Sobreira)

PICARDIA NAS REDES

Ugo Vernomentti*

Jornalistas, analistas e autori-
dades jurídicas, sociológicas e ecle-
siásticas já reconheceram que as 
atuais eleições no Brasil são atípi-
cas. Testemunhamos alguns fenô-
menos nos campos da comunicação 
e da política que quase ninguém 
suspeitou ocorrer da maneira que 
estamos presenciando agora.

As pesquisas de opinião, coita-
das, que historicamente medem a 
temperatura da disputa e dimensio-
nam em seus índices os sentimen-
tos das ruas, dessa vez tropeçaram 
nos números, se emaranharam na 
aplicação dos velhos questionários 
e se auto delataram nos cálculos, 
para cima e para baixo.

Os veículos de comunicação, 
por sua vez, disfarçavam nas aná-
lises e exageravam nas manchetes, 
num contorcionismo verbal pra 
dar a entender que entendiam os 
acontecimentos do mundo digital. 
Foram pegos no contrapé da pauta, 
atropelados pelos fatos nas entreli-
nhas das próprias reportagens.

Diversas candidaturas acusa-
ram o golpe, outras registraram 
êxitos, todas numa mesma compre-
ensão de que o marketing periférico 
das redes sociais controlou a cons-
ciência e as escolhas do povo. En-
tretanto, os muitos lados do jogo se 
equivocam quando apontam o pro-
tagonismo do aplicativo WhatsApp.

Evidente que sabemos da im-

portância da onda de mensagens 
enviadas pela multiplataforma de 
compartilhamento de textos, áu-
dios e imagens. Mas, por favor, não 
vamos assimilar o discurso choroso 
dos petistas e decretar que o zap 
zap é responsável sozinho pela re-
ação nacional contra a politicagem.

Além de equívoco, é também 
uma visão distorcida da conjuntu-
ra e uma desrespeitosa ignorância 
quanto ao papel também funda-
mental das muitas redes sociais, 
todas com seus milhões de usuários 
envolvidos no rebelde e ao mesmo 
tempo delicioso trabalho de azucri-
nar a militância esquerdopata.

Quem diz que a turma do What-
sApp derrotou, sozinha, Fernando 
Haddad, as velhas lideranças polí-
ticas, a grande imprensa e os insti-
tutos de pesquisa, é porque desco-
nhece ou quer negar as enxurradas 
de postagens no Twitter, Facebook, 
Instagram, Messenger, YouTube, 
Tumblr, Wechat e Google +.

Em nome de todas as demais 
redes, manifesto aqui um protesto 
aos exageros dos analistas e das 
autoridades que só detectaram no 
WhatsApp o ataque mordaz e fatal 
contra a imoralidade e a roubalhei-
ra que afundaram o Brasil na lama. 
Todas as redes, juntas, vamos fazer 
muito mais. Vamos piorar as coisas 
para a canalhice nacional. Hashtag 
somos uma legião.

*Anarcocapitalista de centro-médio.

>> Domingo patriótico. 
As manifestações pró-Jair 
Bolsonaro realizadas em 
centenas de cidades no 
domingo reuniram milhões, 
registrando recordes de 
públicos em algumas delas, 
inclusive em São Paulo que 
recebeu mais de 2 milhões 
na Avenida Paulista. Natal 
juntou milhares em frente ao 
Midway.

>> PT no acordão. Nos 
últimos anos, os eleitores do 
RN disseram não algumas 
vezes aos acordos espúrios 
- chamados no popular de 
“ACORDÃO”. Ao preencher 
seu palanque com retalhos de 
todas as cores políticas, Fátima 
Bezerra pode estar rasgando o 
tecido da vitória.

>> Reação nas redes. De 
todas as adesões feitas à 
senadora Fátima Bezerra, a 
mais criticada na internet é a 
de Benes Leocádio, o deputado 
federal mais votado. Muitos 
dos seus eleitores não aceitam 
que ele defenda uma candidata 
e um partido que são contra a 
redução da maioridade penal.

>> Na IstoÉ. “A maioria dos 
comandantes petistas está 
condenada. Outros respondem 
na Justiça por seus desvios. 
Lula segue na cadeia e 
transformou-se num mero 
espectro do poder de outrora. 
Não manda mais nada, não 
pode mais nada e fala apenas 
para um exército ‘Brancaleone’, 
cada dia mais ralo”.

>> No Twitter. Do jornalista 
Guilherme Fiuza, da revista 
Época: “Em meio a tanta 
confusão, uma boa notícia: o 
crânio de Luzia foi recuperado. 
Já o cérebro de Dilma Rousseff 
continua desaparecido”. Fiuza 
é colunista semanal e autor do 
livro “Manual do Covarde: do 
Palácio à Cadeia sem Tirar a 
Máscara”.

>> Rubi nos canalhas. Quatro 
garotas da favela Heliópolis, 
em São Paulo, criaram o 
aplicativo “Rubi”, para combater 
o assédio sexual e moral contra 
mulheres. Victória, Luana, 
Danielly e Heloísa, de 14 anos, 
desenvolveram um mecanismo 
para marcar no mapa locais com 
presença de predadores.

Manifesto das redes
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...do jornal Estadão: 
“’New York Times’ classifi ca 
Bolsonaro na Presidência 
como um ‘prognóstico 
assustador’. Na página de 
opinião, jornal americano 
compara capitão reformado 
a Donald Trump, afi rmando 
que candidato brasileiro tem 
‘pontos de vista repulsivos’”;

...do portal Congresso 
em Foco: “Alexandre de 
Moraes quer investigação 
de Eduardo Bolsonaro por 
ameaça ao STF”;

...do portal UOL: 
“Economistas sobem projeção 
para infl ação em 2018 e 
veem dólar a R$ 3,75”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Ouvi Hitler? Neste domingo, Jair Bolsonaro, 
aparentemente desfrutando de ótima saúde e a plenos pulmões, 
falou, via celular, como um verdadeiro autocrata para centenas 
de apoiadores de sua candidatura que se manifestavam na 
Av.Paulista. Seus gritos não eram sobre propostas para o Brasil, 
mas sobre como eliminar “vermelhos” do País. Foram insultos ao 
Partido dos Trabalhadores, aos seus líderes e aos seus eleitores, 
ameaças como “vocês vão apodrecer na cadeia”, “petralhada, vai 
tudo pra ponta da praia (sic)”. Só aí dá para se ter ideia do baixo 
nível do discurso do presidenciável. Bolsonaro chegou a afi rmar 
que “a faxina agora será muito mais ampla e esses marginais 
vermelhos serão banidos de nossa pátria”. “Será uma limpeza 
nunca vista na história do Brasil”, disse ele.

>> Sinal vermelho. Pelo visto, a 
declaração do general Eliéser Girão, 
deputado federal eleito pelo PSL 
no RN, sobre a possibilidade de 
impeachment de ministros do STF 
não é pensamento individual do 
parlamentar, mas sim do partido e de 
seus ‘comandantes’. A ideia de girão 
parece acompanhar o que já prega 
há algum tempo a família Bolsonaro, 
conforme mostra o vídeo amplamente 
divulgado neste domingo, 21, em que 
um dos fi lhos do candidato afi rma 
que “para fechar o STF basta um 
soldado e um cabo”.
A declaração foi dada em palestra 
para preparativo de concurso da 
PF, ao ser questionado como se 
comportariam os ‘Bolsonaros’ caso 
o STF barrasse a candidatura do 
pai Bolsonaro havendo crime que 
justifi casse.

>> Antecipando. Segundo afi rmou 
Girão em seu Twitter pessoal, 
“dentro do plano de moralização 
das Instituições da República, está 
o impeachment de vários ministros 
do STF”. Disse mais: “Não tem 
negociação com quem se vendeu 
para o mecanismo. Destituição e 
prisão. A moralização começará pelo 
Congresso”.
À imprensa nacional, o deputado 
federal não negou o dito. E ainda 
reforçou que o impeachment de 
ministros do Supremo deve ser 
votado pelo Senado e aprovado por 
dois terços da Casa. 

>> Triste escolha. Não é de 
se estranhar que um dos mais 
importantes jornais do mundo, o 
The New York Times, considera que 
Bolsonaro é “A Triste Escolha do 
Brasil”. “Uma história que está se 
tornando comum de uma maneira 
alarmante entre as democracias do 
mundo”, diz o texto, publicado na 
edição impressa desta segunda-feira, 
22, em que o capitão reformado 
também é comparado ao presidente 
dos EUA, Donald Trump.

>> Descrição. Bolsonaro pelo New 
York Times: “Um brasileiro de 
direita que sustenta pontos de vista 
repulsivos” e que “é nostálgico em 
relação aos generais e torturadores que 
comandaram o Brasil por 20 anos”. 
Como temos dito por aqui...

>> O jornal escancara. “A escolha 
é dos brasileiros. Mas é um dia triste 
para a democracia quando a desordem 
e o desilusão conduz os eleitores à 
distração e abra caminho a populistas 
agressivos, ofensivos e brutos”.

>> Haddad no RN. Enquanto isso, 
o candidato do PT Fernando Haddad 
reserva na agenda visita ao RN nesta 
última semana antes da eleição. A 
candidata ao Governo em primeiro 
lugar nas pesquisas aqui no Estado, 
Fátima Bezerra, é uma das poucas 
aliadas de Haddad nos Estado na 
disputa de 2º turno.

>> Eleição Sinduscon. O engenheiro 
e empresário Silvio Bezerra será o 
novo presidente do Sindicato das 
Empresas de Construção Civil do Rio 
Grande do Norte (Sinduscon/RN) a 
partir de janeiro próximo. Ele foi eleito 
por aclamação nesta sexta-feira, 19, 
encabeçando uma chapa única que 
recebeu os votos de todos os associados 
que compareceram à sede da entidade 
(88% dos associados aptos participaram 
da votação, o equivalente a 54 votos 
presentes num universo total de 60). 
Silvio Bezerra vai suceder ao atual 
presidente, Arnaldo Gaspar Júnior.
Junto com o futuro presidente, farão 
parte da nova diretoria do Sinduscon/
RN os empresários Sergio Azevedo, 
eleito vice-presidente de Obras 
Públicas, e Marcos Aguiar, vice-
presidente de Mercado Imobiliário. 
Silvio Bezerra e os demais membros da 
chapa eleita tomarão posse em 19 de 
janeiro do próximo ano. Assumirão um 
mandato com duração de quatro anos.

>> Lançando. A jornalista Milena Freire, junto com a Editora Sulina, 
lança nesta terça-feira, 23, a partir das 18h30, no Douce France, o 
livro “Publicidade e Desigualdade - Leituras sobre gênero, classe e 
trabalho feminino”. Milena é contemporânea desta colunista no curso 
de Jornalismo da UFRN. 

Desfi le Patrícia Viera Verão 2019 no SPFW
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O ator Bruno Gagliasso pare-
ce ter tomado as dores da esposa, 
Giovanna Ewbank, e “rompeu” seu 
relacionamento com o irmão, Thia-
go Gagliasso.

Os dois pararam de se seguir 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Seu lado mais exigente vem à tona e pode 
pintar atritos com colegas ou alguém que tem 
um cargo mais alto. Pode ter boas novas com 
dinheiro. A vida a dois está protegida.

Você pode sentir mais confi ança para se unir aos 
colegas que têm os mesmos interesses. A dois, 
a relação ganha mais romantismo. Na paquera, 
hora de dar um passo mais sério.

Talvez seja preciso mais esforço no trabalho 
para dar conta das tarefas. Agir nos bastidores 
ajudará a conseguir o que deseja. Desconfi ança 
pode atrapalhar uma paquera à distância.

É melhor ter cautela com o que diz ou ouve 
no trabalho. Faça um esforço extra para evitar 
qualquer mal-entendido. O Sol brilha em signo e 
traz mais energia. Tome a iniciativa na paquera!

Excelentes energias para a vida profi ssional. Mas 
talvez seja melhor rever alguns sonhos, já que 
podem surgir difi culdades. Será preciso apoiar 
mais o seu par para manter a paz no romance.

O trabalho deve correr numa boa se você se 
concentrar em tarefas a sós. Só evite agir por 
impulso na hora de gastar. Pode se encantar por 
alguém que acabou de conhecer!

Podem surgir mudanças inesperadas, mas tudo 
indica que serão positivas. O Sol entra em seu 
paraíso astral e deixa o astral mais leve. Na 
paquera, seu charme estará irresistível.

Se sonha com a casa própria, terá proteção 
das estrelas. Novas experiências profi ssionais 
podem abrir seus horizontes. O Sol destaca os 
pontos em comum com quem ama.

A difi culdade para se concentrar pode atrapalhar 
o serviço. Deixe a diversão para mais tarde, 
assim, não terá problemas. Se está a fi m de 
alguém que mora longe, melhor agir com calma.

Fique longe de fofocas para evitar dor de cabeça 
na vida pessoal e na área profi ssional. Você vai 
se importar mais com a própria imagem. Na 
paquera, invista em um bom papo.

Dia para agir em equipe, inclusive no trabalho. 
Aproxime-se de quem tem os mesmos 
interesses. Sobra energia para praticar esportes. 
Você e o par vão se entender às mil maravilhas.

Se anda pensando em trocar de emprego ou 
busca um novo trabalho, pode ter sorte hoje. 
Facilidade para se desapegar dos maus hábitos. 
Um bom papo ajuda a se dar bem na conquista.

Laureta repreende Remy por ter saído de seu esconderijo. Valentim avisa a Beto da prisão de Luzia. Karola fi ca 
chocada com a possibilidade de Remy estar vivo. Laureta conta para Remy como forjou sua morte. Beto vai à 
delegacia falar com Luzia. Valentim defende a mãe biológica. Cacau critica Nice por acreditar em Agenor.

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 pede que Margot não infl uencie Cris. Flávio e Ana chegam a Rosa Branca. Marcelo, Alain e Solange elogiam 
o teste de Pat para o fi lme. Gerson explica a Flor que precisa de um tempo para contar a Margot sobre sua 
presença no casarão. Marcelo confessa a Isabel que se sente traindo Alain.

ESPELHO DA VIDA

Natália convida Bento para passar a noite com ela. Emílio afi rma a Mariacarla que o dinheiro de Dom Sabino 
está em suas mãos. Miss Celina insiste para que Marocas desista de se casar. Vera Lúcia ensina Amadeu a 
dançar funk. Agustina avisa a Teófi lo que ele deve se reparar, casando com Coronela.

O TEMPO NÃO PARA

Thiago e Bruno Gagliasso param 
de se seguir depois de polêmica 

CASOS DE FAMÍLIA
Instagram / Reprodução

Ator rompeu relações com o irmão

Motivo da briga seria uma 
alfinetada dada em Thiago 
pela esposa de Bruno, 
Giovanna Ewbank

no Instagram, apesar de perma-
necerem com as fotos de família no 
feed da rede social.

Tudo começou após Thiago 
tornar pública uma briga com a 
cunhada. Ele recebeu uma mensa-
gem com acusações supostamente 
enviadas por Giovanna e não fi cou 
nada feliz com o que acabou lendo. 
Entre os pontos destacados pela 
apresentadora, há contas de alu-
guel pagas por Bruno, dívidas na 
escola e mesada para a mãe dos 
irmãos. 
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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DECISÃO

Natal/RN, 22 de outubro de 2018

JULGAMENTO DE RECURSO

Na qualidade de autoridade superior competente manifesto-me: Visto e relatados os autos da licitação 
modalidade Concorrência Nacional nº 0004/2018, onde a empresa LM CONSTRUÇÕES LTDA, 
interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que a 
desclassificou no certame licitatório supra. CONSIDERANDO as razões por ter apresentado preço 
superior ao estimado para o item 1.1 do orçamento básico, ferindo o item 9.2 do edital; 
CONSIDERANDO que cabe à Administração zelar pelos princípios que norteiam a Administração 
Pública; DECIDO, Indeferir o recurso interposto pela empresa licitante LM CONSTRUÇÕES LTDA, e 
mantendo assim a recorrente desclassificada, por julgar que a empresa não cumpriu regularmente os 
requisitos necessários à sua classificação ficando sem condições de prosseguir no certame licitatório, 
ratificando os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação.

PL Nº 0004/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Objeto: Serviços de manutenção e conservação de terrenos e instalações físicas de responsabilidades 
de GMS/SMN.

Engº Marcelo Saldanha Toscano
Diretor Presidente

Corinthians tem parte de 
prêmio penhorada por juiz

COPA DO BRASIL

Alex Silva / Estadão

Entidade cobra quase R$ 2,5 milhões do clube 
paulista, que ficou com vice da Copa do Brasil

A Justiça determinou a penhora 
de parte do prêmio de R$ 20 milhões 
que o Corinthians receberá pelo vi-
ce da Copa do Brasil. A medida em 
primeira instância foi determinada 
pelo juiz Luis Fernando Nardelli, 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
VIII do Tatuapé, e atende ao pedido 
do Instituto Santanense de Ensino 
Superior.

A entidade cobra uma dívida de 
R$ 2,48 milhões e notifi cou a CBF 
para que desconte o valor do que o 
clube receberá referente ao vice-
-campeonato.

O processo é antigo e corre na 
Justiça desde 2010. É referente a 
uma parceria em que o Corinthians 
cedeu parte do Parque São Jorge pa-
ra que a universidade oferecesse au-
las de Educação Física. O contrato, 
no entanto, foi rompido por parte do 

clube, que arrendou o mesmo espaço 
a uma igreja.

O valor cobrado pelo Instituto 
Santanense é referente a quebra 
de contrato. No mês passado, houve 
uma audiência para tentar um acor-
do, mas não houve entendimento. 
Na ocasião, a universidade pedia R$ 
4,1 milhões. 

Decisão saiu nesta segunda-feira, 22
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CAMPEONATO

Marcelo Diaz / Mossoró E.C

Reprodução / Pref. de Macaíba

Os confrontos das semifi nais da 
segunda divisão do Campeonato Po-
tiguar de Futebol acontecem nesta 
quarta-feira, 24. O Mossoró Esporte 
Clube enfrenta o Palmeira de Goia-
ninha em um dos confrontos. A outra 
vaga será defi nida entre Alecrim e 
Visão Celeste.

Segundo a Federação Norte-rio-
-grandense de Futebol, as semifi nais 
acontecem em dois jogos, com par-
tidas de ida e volta. A previsão era 
de que os primeiros confrontos acon-
tecessem no dia 28, mas, em razão 
da eleição para o segundo turno, as 
datas foram adiantadas. As partidas 

de volta acontecem no dia 31. O pri-
meiro confronto entre Mossoró e Pal-
meira acontece na cidade de Goiani-
nha. A volta será em Mossoró. Na 
outra semifi nal, com jogos em Natal, 
a equipe do Visão Celeste enfrenta o 

Alecrim. As partidas – de ida e volta 
– acontecem às 15h. 

Na classifi cação geral da primei-
ra fase, Mossoró e Alecrim termina-
ram com a primeira colocação dos 
grupos 1 e 2, respectivamente. 

Jogos das semifi nais do torneio acontecem entre os dias 24 e 31 de outubro

Objetivo é utilizar a estrutura da Vila para o Programa Forças no Esporte

Ministério da Defesa planeja 
parceria com Vila Olímpica

MACAÍBA

O Ministério da Defesa planeja 
fi rmar parceria com a Prefeitura 
de Macaíba. O objetivo é utilizar a 
estrutura da Vila Olímpica do mu-
nicípio da região metropolitana de 
Natal.

O prefeito Fernando Cunha e o 
secretário municipal de Esportes e 
Lazer, Flaubert Benício, receberam 
integrantes do Ministério da Defesa 
na semana passada.

O comandante da Marinha, José 

Ferreira de Barros, que é coordena-
dor geral do Programa Forças no 
Esporte (PROFESP), disse estar 
surpreso com a estrutura da Vila 
Olímpica de Macaíba. “Eu me sur-
preendi quando eu cheguei aqui na 
Vila Olímpica. É um lugar que a re-
gião precisa. As oportunidades estão 
sendo dadas e tenho que certeza que 
serão grandes cidadãos. Me maravi-
lhei com a infraestrutura em prol da 
sociedade”, fi nalizou. 

Semifi nais da segunda divisão
do Potiguar iniciam nesta quarta
Mossoró, Visão Celeste, 
Alecrim e Palmeira 
disputam uma vaga na 
elite do futebol potiguar 
na temporada 2019

JUVENTUS

Cristiano Ronaldo se 
diz tranquilo sobre 
acusação de estupro

A Juventus encara o 
Manchester United nesta terça-feira, 
na Inglaterra, mas as atenções 
estão sobre Cristiano Ronaldo, que 
é acusado de um estupro ocorrido 
em 2009. 

“Sei que sou um exemplo 
dentro e fora do campo de jogo, 
tenho 100% de certeza disso. É por 
isso que estou sempre sorrindo, 
tenho tudo. Jogo em uma grande 
equipe e tenho uma grande família 
Sou um homem feliz”, declarou. 
“Eu e meus advogados estamos 
seguros, porque a verdade sempre 
vem à tona”, disse o português. 

Reprodução / Reuters

Ronaldo atua no Juventus (ITA) 


