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A TARDE BA

Após ser eleito com mais de
quatro milhões de votos no
último domingo, o novo senador da Bahia, o ex-governador Jaques Wagner (PT),
realizou ontem, em Salvador, uma coletiva para fazer
um balanço do resultado das
eleições do dia 7, além de
falar da estratégia política
que o partido irá adotar neste segundo turno.
Wagner, que é integrante
da coordenação de campanha de Fernando Haddad
(PT), que disputa com Jair
Bolsonaro (PSL) o segundo
turno das eleições presidenciais, afirmou que o candidato do PT segue blindado
para o restante da campanha eleitoral. O ex-governador ainda afirmou que a onda de crescimento de Bolsonaro é um reflexo do bombardeio de fake news em favor do candidato do PSL. “Assim como foi uma surpresa
a subida, pode ser uma surpresa a descida dele. Se furar
a tal da bolha, quem está do
lado de lá se desencanta, vê
uma ameaça. Ele bombardeia fake news de manhã de
tarde e de noite. Por isso,
acredito que nesse momento o Haddad está muito mais
blindado do que ele. O Haddad já apanhou tudo que tinha para apanhar”, disse.
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BALANÇO Em coletiva dada ontem na capital, o petista eleito senador
falou sobre a campanha do partido para o 2º turno e criticou o líder do DEM

Wagner sobre Neto: ‘Ele
perdeu, destruiu um grupo’
Tiago Caldas / Ag. A TARDE

Reação

Wagner foi
eleito com mais
de 4 milhões
de votos

Criticas a Neto

Além de falar sobre a campanha do PT no segundo turno, o ex-governador aproveitou a oportunidade para
alfinetar o presidente nacional do partido Democratas
(DEM) e prefeito de Salvador
de ACM Neto, que horas antes tinha declarado em coletiva o apoio ao candidato à
presidência Jair Bolsonaro
no segundo turno das eleições.
Sem citar o nome do capitão da reserva, Wagner declarou que o apoio do democrata não é nenhuma
surpresa, já que, tanto o pre-

feito quanto Bolsonaro possuem pontos em comum.
Conforme disse, tanto Neto
quanto Bolsonaro fogem de
seus compromissos.
“Já que o prefeito declarou
apoio ao rapaz, eu pessoalmente não me surpreendo,
eles têm uma grande identidade. Um fugiu da eleição
para não perder, e o outro
foge do debate porque não
tem o que dizer”, disse o

ex-governador do estado.
Além de afirmar que o
prefeito fugiu da eleição na
disputa ao governo do estado, Wagner ainda minimizou o apoio de Neto para
Bolsonaro. De acordo com o
ex-governador, Neto destruiu seu grupo político e
sua liderança é questionável, o que deve contribuir
muito pouco na corrida eleitoral. “Ele perdeu, destruiu

“Um [Neto]
fugiu da eleição
para não perder,
e o outro
[Bolsonaro]
foge do debate”

“Jaques Wagner
precisa explicar
por que foi
acusado
de receber
R$ 82 milhões”

JAQUES WAGNER, senador

ACM NETO, prefeito de Salvador

Tiago Caldas / Ag. A TARDE

COLETIVA

ACM Neto declara apoio a
Bolsonaro sem autocrítica
ROY ROGERES
A TARDE BA

Presidente nacional do partido Democratas, o prefeito
de Salvador ACM Neto quebrou o silêncio que já passava de 48 horas após o resultado do primeiro turno
das eleições e externou
apoio ao candidato do Partido Social Liberal (PSL) no
segundo turno das eleições
presidenciais, Jair Bolsonaro, “em nome da coerência e
dos princípios com os ideais
e com a história”, apesar de
declarar também que não
concorda 100% com os “posicionamentos, bandeiras e
pregações dele”.
Nacoletivaemumhotelno
Rio Vermelho, ao lado do seu
candidato ao governo do estado, José Ronaldo, Neto evitou, entretanto, fazer autocríticas à coligação presidida
por ele na Bahia que sofreu
uma derrocada histórica nas
urnas. Militantes e correligionários do DEM em todo o
Brasil, todavia, estão liberados para decidirem “com o
coração” entre Fernando
Haddad (PT) e Bolsonaro.
“No primeiro turno a gente pode seguir a pureza das

um grupo, diminuiu uma
bancada e se abraça com o
absurdo para ver se consegue ter voto. Acredito que
sua liderança política contribui muito pouco. Até porque a liderança dele é altamente questionada hoje.
Um cara que correu de uma
eleição, destruiu um grupo
político. Qual é o peso político que ele tem? Pelo menos José Ronaldo, na terra
dele, garantiu o taco”, declarou.
Para finalizar as críticas
ao gestor municipal, Wagner
ainda afirmou que Neto
quer arrumar uma ocupação assim que sair da prefeitura. “Esse apoio é uma
tentativa de quando ele sair
da prefeitura de arrumar
um emprego”, disse.

nossas convicções e das nossas crenças, mas dada as circunstâncias da disputa entre Fernando Haddad e Jair
Bolsonaro, eu votarei em Jair
Bolsonaro. Quero justificar a
minha posição desde já fazendo algumas ressalvas para, por exemplo, dizer que eu
não concordo 100% com os
pensamentos, com as bandeiras, e com as pregações
dele”, com essas palavras Neto justificou seu apoio individual a Bolsonaro.
Questionado sobre o envolvimento da militância do
DEM na capital e no interior
na empreitada, Neto reafirmou que políticos da sigla
estão liberados para a escolha. “Se por acaso eu puder
influenciar, ou algumas pessoas quiserem me acompanhar... mas todos estão liberados para tomar sua decisão e seguir o seu coração”,
disse o demista, que foi coordenador da campanha de
Alckmin à Presidência.
“Não teria nenhum cabimento que nesse momento
o partido que combateu o PT,
tendo coragem de enfrentar
o PT como oposição, omitirmos nossa posição política muito clara, que o nosso

campo político não é o campo do PT”, declarou. Neto negou, porém, que o apoio esteja relacionado a negócios
ou moeda de troca. “Não admitiria negociar o que quer
que fosse, a única coisa que
coloco nesse apoio são as minhas esperanças”, frisou.
ACM Neto evitou autocríticas enquanto coordenador
da campanha do tucano Geraldo Alckmin e a derrocada
sofrida pela coligação “CoragemparamudaraBahia”formada pelos partidos PSDB,

Presidente
nacional do
DEM liberou
correligionários
para decidirem
‘com o coração’
entre Fernando
Haddad e Jair
Bolsonaro
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SEC

Neto deu ontem
entrevista sobre o
1º turno ao lado
de José Ronaldo

PSC, PTB, PRB, SOLIDARIEDADE, PV e PPL, articulada e presidida por ele em oposição à
coligação petista encabeçada
pelo governador reeleito Rui
Costa, mas avaliou que o
PSDB precisa encontrar “um
caminho de se reiventar”.
“Cabe a Geraldo Alckmin
fazer essa autocrítica, e mais
doqueisto,opróprioPSDBem
função do resultado no Brasil,
porque enquanto o Democratas cresceu muito, a mesma
coisa não aconteceu com o
PSDB, que vai ter que encontrar um caminho de se reiventar”. Ao ser indagado por A
TARDE sobre o fato de ter sido
o coordenador da campanha
do tucano e a respeito do fracasso nas urnas da coligação
por ele presidida, Neto se esquivou: “Trabalhei até o fim
com Geraldo. Esse foi o meu
papel: de conversar com os
partidos que o apoiavam ao
longo da campanha, mas a
campanha foi dele, é uma responsabilidade deles. O admiro como homem público, como ser humano, mas essa
campanha foi completamente atípica, fatores externos influenciaram muito, sobretudo, fatores de caráter emocional”, amenizou ACM Neto.
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Sobre a derrota
no pleito de
domingo, o
demista se
esquivou e
transferiu
a Alckmin
explicações
sobre o fato

Procurado, o prefeito ACM
Neto afirmou que o ex-governador antes de falar o
que não deve precisa explicar o motivo pelo qual foi
acusado de receber R$ 82 milhões das empreiteiras OAS
e Odebrecht pelo superfaturamento do contrato de reconstrução e gestão do estádio da Arena Fonte Nova
“O ex-governador Jaques
Wagner, antes de falar o que
não deve e não sabe, precisa
vir a público explicar por
que foi acusado pela Lava
Jato e Polícia Federal de receber R$ 82 milhões de uma
empreiteira. Ele também
precisa explicar por que gosta de ganhar relógios de presente de construtora. Todos
sabem que Wagner faz parte
da cúpula de um partido cujos principais líderes estão
atrás das grades. Por isso o
PT está acabando no Brasil,
diminuindo de tamanho e
de importância. Enquanto
isso, o Democratas cresceu
nessas eleições, tanto nas
disputas nos estados quanto
no Congresso Nacional. Isso
porque fazemos política
com seriedade, com ética e
muito trabalho”, declarou o
prefeito.

CARTÓRIO DE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
HIPOTECAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
COMARCA DE ITAMARAJU/BA
Belª Etiene Rodrigues de Queiroz Ramos. Oficiala do Registro de Imóveis. Títulos e Documentos e Civil
das Pessoas Jurídicas da Comarca de Itamaraju. Estado da Bahia, na forma da lei, em cumprimento ao
disposto no artigo 26, da Lei nº. 9514/97 vem intimar o Sr. REINALDO BORGES MENDES, CPF. nº
264.595.666-15. por não ter sido encontrado no endereço fornecido, logo estando em local ignorado,
incerto e inacessível, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas à Alienação
Fiduciária de Bens Imóveis, referente ao Contrato Habitacional Nº 155551534557, firmado em
26/10/2011. tendo como credora a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. registrado sob o nº R-03 da
matrícula nº 4.837 em 31.10.2011, deste Ofício de Registro de Imóveis.
Assim, processo a intimação pessoal, para que o devedor se dirija a qualquer agência da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data de publicação do
presente edital.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itamaraju, Estado da Bahia, aos dez dias do mês de
outubro de dois mil e dezoito.

PPS, Podemos, PSD e PR: neutros
Adotando a política de “lavar as mãos” no segundo
turno, legendas como PPS,
Podemos, PSD e PR anunciaram ontem que não vão

apoiar nenhum dos dois
candidatos à presidência.
Os partidos liberaram os filiados para adotarem a posição que desejarem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

AVISO DE PRORROGAÇÃO Torna público a prorrogação da realização do PP43/18 - SRP, com
data de realização para o dia 18/10/18 às 11h, passando para o dia 24/10/18 às 9h. Em face de
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