
O cientista política Murilo de Aragão, da Arko Advice, recorreu à sabedoria de Winston Churchill para dizer o

que pensa sobre previsões no mundo da política.

“A política é a habilidade de prever o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem e no

ano que vem”, dizia Churchill, segundo publicação de Aragão no Twitter. “E ter a habilidade de explicar

depois por que nada daquilo aconteceu.”  / J.F.
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Churchill e a arte das previsões políticas
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O bonde de Jair Bolsonaro ganha mais uma adepta. A candidata do PP a vice na chapa perdedora de Geraldo

Alckmin (PSDB) declarou voto no deputado para vencer Fernando Haddad no segundo turno, segundo

informa a revista Crusoé.

João Doria, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, pegou a mesma trilha, assim como Eduardo Leite,

que irá disputar o governo do Rio Grande do Sul contra Ivo Sartori (MDB), também bolsonarista recém-

declarado. Janaina Paschoal só não disse ‘sim’ abertamente, mas já está no altar.
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Ana Amélia entra no bonde

MAIS CONTEÚDO SOBRE:  ANA AMÉLIA ELEIÇÕES JAIR BOLSONARO
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PDT dará ‘apoio crítico’ a Haddad

Bretas parabeniza filho de Bolsonaro

Bolsonaro: ‘Não vai ser fácil o 2º turno’

Mais um tucano ao lado de Bolsonaro

Janaina é Bolsonaro
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Ivo Sartori, atual governador e candidato a reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, é mais uma declarar

voto em Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno das eleições. O emedebista fez a declaração em uma coletiva

e publicou o comunicado em seu Twitter. Assim os dois candidatos ao governo gaúcho estão com o ex-
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Sartori também com Bolsonaro
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capitão, já que Eduardo Leite (PSDB), rival de Sartori, também declarou apoio a Bolsonaro.

José Ivo Sartori 
@JoseIvoSartori

Neste grave momento vivido por gaúchos e brasileiros, o MDB 
do RS se posiciona em defesa da honestidade, da família, do 
combate à corrupção e à criminalidade, do respeito à lei e à 
ordem. E recomenda o voto em @jairbolsonaro. #Sartori15 
#RSnoRumoCerto
15:45 - 8 de out de 2018 · Rio Grande do Sul, Brazil

702 370 pessoas estão falando sobre isso
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