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CULTURA. 13 | Rede Globo volta a exibir a partir desta 
segunda-feira 31 a novela “Flor do Caribe”. Folhetim teve 
parte das cenas filmadas em praias do Rio Grande do Norte

CARIBE  
POTIGUAR DE 
VOLTA ÀS TELAS

EDUCAÇÃO. 10 | Comitê Científico 
estadual fará  reunião na 
próxima quarta-feira 2 com o 
objetivo de discutir o retorno 

das aulas presenciais. As 
escolas potiguares estão há 
quase seis meses com as 
atividades suspensas para evitar 

a disseminação da Covid-19. 
As aulas presenciais foram 
paralisadas no dia 18 de março 
por força de um decreto estadual, 

que foi renovado nos últimos 
meses e deve continuar em vigor 
até o dia 14 de setembro, caso 
não seja prorrogado novamente.

Instituições privadas entregaram 
ao governo estadual proposta de 
protocolo elaborado com  ações 
de biossegurança.

GOVERNO DO RN DEFINE ESTA SEMANA 
A DATA PARA O RETORNO DAS AULAS

MDB PODE LANÇAR 
CANDIDATO PARA 
PREFEITO EM NATAL

CONVENÇÕES DEFINEM 
NOMES PARA AS 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS

IRMÃO NALDO LIDERA 
PESQUISA ELEITORAL 
EM GALINHOS

DEFINIÇÃO. 3 | Deputado Walter 
Alves, presidente estadual do 
partido, recebeu a incumbência de 
definir nomes para a disputa

OFICIALIZAÇÃO. 4 | Em Natal, partido 
Solidariedade abre processo de 
homologação de candidaturas na 
corrida pela cadeira de prefeito

AVALIAÇÃO. 2 | Levantamento feito 
pelo Instituto Exatus mostra que 
atual gestor seria eleito com 73% 
dos votos válidos

CÂMERA DOS DEPUTADOS DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MP INVESTIGA 
EXONERAÇÕES EM MACAU 
PARA BARRAR CPI CONTRA 
TÚLIO LEMOS

FÁTIMA E A BANCADA 
FEDERAL DISCUTEM 
VENDA DE ATIVOS DA 
PETROBRAS NO RN

ALUNA SERÁ OUVIDA 
PELA PF APÓS CHAMAR 
REITORA DA UFERSA DE 
“GOLPISTA” 

ESTUDANTE POTIGUAR 
VENDE EMPADAS 
PARA COMPRAR UM 
TELESCÓPIO

CAIXA LIBERA O SAQUE 
EMERGENCIAL 
DO FGTS A PARTIR DESTA 
SEGUNDA-FEIRA

APURAÇÃO. 3 | Ministério Público do Rio 
Grande do Norte abriu investigação 
para saber  se exonerações de todos os 
cargos comissionados da Prefeitura de 
Macau teve o objetivo de angariar apoio 
dos vereadores e, como isso, atrapalhar 
Comissão Parlamentar de Inquérito

PERDAS. 6 | Encontro com os 
parlamentares potiguares dará 
sequência ao debate proposto sobre 
a redução dos danos que a saída da 
empresa deverá causar ao Estado; 
Petrobras diz que não haverá demissões 
no RN

POLÊMICA. 8 | A Coordenadora do DCE 
da Universidade Federal Rural do 
Semiárido, Ana Flávia Lira, vai prestar 
depoimento após ter sido denunciada 
pela futura reitora da instituição, Ludmilla 
Serafim, pelos crimes de calúnia e 
difamação

ASTRONOMIA. 9 | Arthur Felipe, de 
apenas 17 anos, é apaixonado pela 
astronomia e já construiu sozinho 
um telescópio para observar corpos 
celestes e fenômenos originados fora 
da atmosfera da terra. Jovem também 
sonha em trabalhar na Nasa

RECURSOS. 6 | Caixa credita nesta 
segunda-feira 31 o saque emergencial 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para os trabalhadores 
nascidos em setembro.  Ao todo, o 
governo pretende injetar R$ 37,8 bilhões 
na economia
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ELEIÇÕES 2020 | De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Exatus, com 73% das intenções de voto, o atual prefeito de Galinhos, Irmão Naldo, derrotaria com folga o segundo 
colocado, Alexandre Wendell, que teria 13% das intenções; em terceiro lugar está Araceli Kelly, com 3,7%. Atuação do prefeito registrou 80% de aprovação entre os municípes

Se a eleição para prefeito de Ga-
linhos fosse hoje, o atual gestor 
municipal, Irmão Naldo, seria 

reeleito com 73% dos votos. É o que 
aponta o mais recente levantamento 
feito pelo Instituto Exatus, encomen-
dado pelo jornal Agora RN.

De acordo com o levantamen-
to, com 73% das intenções de voto, 
Irmão Naldo derrotaria com folga o 
segundo colocado, Alexandre Wen-
dell, que teria 13% das intenções. Em 
terceiro lugar, aparece Araceli Kelly, 
com 3,7%. Não sabe/não respondeu 
somou 3% das citações, enquanto 
que nenhum/branco/nulo teve 7%.

A pesquisa ouviu 300 eleitores de 
Galinhos (RN) no dia 20 de agosto. A 
margem de erro é de 4,9% para mais, 
ou para menos, com nível de con� an-
ça de 95%. O levantamento está regis-
trado no Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-RN) 
sob o número 6579/2020.

Na pesquisa espontânea para 
prefeito, quando não são apontados 
os nomes dos candidatos, destaque 
também para o prefeito Irmão Naldo. 
Segundo o levantamento, ele lidera 
essa sondagem com 73% das citações. 
Em segundo lugar, aparece Alexandre 
Wendell, com 12%. Araceli Kelly tem 
1,7% das citações. Renan vem após, 
com 0,3%. Não sabe/não respondeu 
tem 7,7% e branco/nulo, 4,7%.

O Instituto Exatus também levan-
tou quem é a maior liderança política 
de Galinhos. Na sondagem espontâ-
nea, Irmão Naldo foi citado por 55% 
dos entrevistados. Em segundo lugar, 
aparece Jardilene, com 6,7%, sendo 
seguida por Jaime Ribeiro, com 5,7%, 
Hudson Matias, com 4%, Ricardo 
Araújo, com 2%, e Alexandre Wen-
dell, com 1,3%. Os demais pontuaram 
abaixo de 1%.

GESTÃO DE IRMÃO NALDO É 
APROVADA POR 80% DA POPULAÇÃO

A pesquisa encomendada pelo 
jornal Agora RN mostra que 80% da 
população de Galinhos aprova a gestão 
do atual prefeito, Irmão Naldo. Apenas 
13% dos entrevistados disseram repro-
var a administração municipal. Do to-
tal de entrevistados, 6,3% optaram por 
não sabe ou não respondeu.

A sondagem ouviu a população 
sobre as ações de combate à Covid-19. 
As medidas municipais foram ampla-
mente aprovadas pela população de 

Galinhos: Pesquisa Exatus/Agora RN 
aponta para reeleição de Irmão Naldo

Galinhos. O levantamento apontou 
que 77,3% dos entrevistados aprovam 
as ações da prefeitura na pandemia, 
ante 11% que desaprovam. Apenas 
7% preferiu não opinar sobre o tema e 
4,7% optou por não responder ou disse 
não saber.

A pesquisa ouviu, ainda, a popula-
ção de Galinhos sobre a atuação mu-
nicipal nas áreas e Saúde, Educação e 
Turismo. De acordo com os números 
do instituto, as três áreas são bem ava-
liadas pelos munícipes.

Na área de saúde a gestão de Gali-
nhos teve a seguinte avaliação: ótima 
28,7%; boa 45%; regular 22%; ruim 1,7% 
e; péssima 2%. Não sabe/não respon-
deu 0,6%. Na educação, a avaliação 
da gestão de Irmão Naldo � cou da se-
guinte forma: Ótima 25%; boa 38,3%; 
regular 26,7%; ruim 4,7% e; péssima 
4,3%. Não sabe/não respondeu 1%. Em 

relação ao Turismo, o resultado foi o 
seguinte: Ótima 23%; boa 40%; regular 
22,3%; ruim 5,7%; péssima 3,3%. Não 
sabe /não respondeu 5,7%.

ARACCELI KELLY E ALEXANDRE 
WENDELL SÃO OS MAIS REJEITADOS

Entre os nomes aptos a dispu-
tarem a eleição para prefeito de 
Galinhos, o mais rejeitado é o de 
Aracceli Kelly. Se a eleição fosse hoje, 
57% dos entrevistados na pesquisa 
encomendada pelo jornal Agora RN 
ao instituto Exatus optariam por não 
votar, jamais, em Araceli. Em segundo 
lugar como nome mais rejeitado em 
Galinhos está Alexandre Wendell. 
Segundo o levantamento, 11,3% dos 
eleitores não votariam nele de jeito 
nenhum.  O menos rejeitado é o atual 
prefeito, Irmão Naldo. Apenas 9,7% 
os entrevistados disseram que não 

votariam nele sob nenhuma hipótese. 
Ainda do total de entrevistados, 19,3% 
disseram que “não tem rejeição” e 2,7% 
“não sabe/não respondeu”.

Segundo a pesquisa Exatus, a apro-
vação do presidente Jair Bolsonaro em 
Galinhos é de 54,3%. A desaprovação 
do presidente é de 35%. Não sabe/
não respondeu essa questão 10,7%. Já 
a aprovação da governadora Fátima 
Bezerra em Galinhos é de 34,7%. A de-
saprovação é de 47,3%. Não sabe/não 
respondeu 18%.

PESQUISA APONTA QUADRO DA 
DISPUTA DE VEREADOR

Se a eleição para vereador de Gali-
nhos fosse hoje, o cenário de votos se-
ria o seguinte: Andrezinho de Hudson 
(16,7%), Renan (11,7%), Verônica de 
Márcio (11,3%), Rosélia (8,3%), Robério 
França (7,3%), Joabe de Paquête (6,3%), 

Denise (5,7%), Vanuelber (3,7%), Nildi-
nho (2,3%), Alexandre Wendell (2%), 
Renueudes (1,3%), Rosângela (1,3%), 
Garrancho (0,7%), Jeane de Kill (0,7%), 
Flavinho Miranda (0,3%), Gilberto 
(0,3%), Saulo Leão (0,3%), são sabe/não 
respondeu (10,4%), nenhum/branco/
nulo 9%). 

O Instituto Exatus também son-
dou em quem o eleitor jamais votaria 
para vereador, com o seguinte resulta-
do: Denise (9%), Vanuelber (6,3%), An-
drezinho de Hudson (5,7%), Verônica 
de Márcio (5,7%), Garrancho (5,3%), 
Alexandre Wendell (4%), Rosélia (4%), 
Nildinho (3,7%), Renan (2,3%), Rosân-
gela (2,3%), Jeane de Kill (1,7%), Robé-
rio França (1,7%), Gilberto (1%), Joabe 
de Paquête (1%), Araceli Kelly (0,3%), 
Renueudes (0,3%), Saulo Leão (0,3%), 
não sabe/não respondeu (28,3%), ne-
nhuma/branco/nulo (17,1%).

Sa eleição para prefeito de Galinhos fosse hoje, o atual gestor municipal, Irmão Naldo (Dir.), seria reeleito com 73% dos votos, segundo o mais recente levantamento feito pelo Instituto Exatus

DIVULGAÇÃO



“Investigar a exoneração por cin-
co vezes, de todos os cargos co-
missionados pela Prefeitura de 

Macau, como forma de angariar apoio 
dos vereadores, próximo a sessão de 
votação de abertura ou julgamento de 
CPI, contra o prefeito Túlio Lemos”. Es-
se é o objetivo de inquérito aberto pelo 
Ministério Público Estadual, na cidade 
de Macau, município da região sali-
neira localizado a 185 quilômetros da 
capital do Rio Grande do Norte, Natal.

De acordo com a portaria 
2020/0000289712, publicada nesse 
sábado, no Diário Oficial do Estado, 
o Ministério Púplico, por intermédio 
da promotora de Justiça Isabel de Si-
queira Menezes, cita o Procedimento 
Preparatório n° 113.2020.000126, que 
tem por objeto investigar a exoneração 
por cinco vezes, de todos os cargos co-
missionados pela Prefeitura de Macau, 
como forma de angariar apoio dos 
vereadores, próximo a sessão de vota-
ção de abertura ou julgamento de CPI, 
contra o prefeito Túlio Lemos.

Nos autos do procedimento, a 
promotora cita a necessidade de 

prosseguir na instrução do feito, a fim 
de colher maiores informações com 
vistas a descartar ou ajuizar a ação 
civil pública. Para tanto, pontuou co-
mo diligências iniciais a requisição à 
Presidência da Câmara Municipal de 
Macau esclarecimento sobre qual foi a 
conclusão de Comissão Especial de In-

quérito (CEI), e que informe, ainda, “se 
no período de 2016 a 2017 foi aberto al-
guma CEI cujo objeto é a irregularida-
des na folha de pagamento de pessoal, 
encaminhando cópia do respectivo 
processo caso exista”.

À Prefeitura de Macau, deu pra-
zo de 10 dias para remeter cópia das 

Portarias de exoneração datadas de 
31/01/2017, esclarecendo quais foram 
as medidas de redução de gastos com 
pessoal adotadas antes das exonera-
ções relacionadas na Portaria 23/20 de 
31 de janeiro de 2020, tendo em vista 
que na referida Portaria consta apenas 
exoneração dos cargos comissionados, 
sendo omissa em relação a outras pro-
vidências relacionadas à contenção de 
despesas com pessoal.

Além disso, a promotora de Justiça 
expediu ofício ao prefeito de Macau, 
com cópia para o secretário de Recur-
sos Humanos, encaminhando a Reco-
mendação em anexo e concedendo 
o prazo de 30 (trinta) dias para que 
informe quais foram as providências 
tomadas para o atendimento da reco-
mendação, com envio da documenta-
ção comprobatória. 

“Caso transcorrido o prazo de 30 
dias, contados a partir do recebimento 
da recomendação pela Prefeitura de 
Macau, sem resposta, oficiar à Prefei-
tura requisitando, no prazo de 15 dias 
úteis, informações sobre o cumpri-
mento da recomendação.
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DEFINIÇÃO | Presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, defende que o partido deva lançar candidato a prefeito de Natal. Com 
isso, o nome mais provável a assumir a pré-candidatura é o do deputado federal Walter Alves, que é o atual presidente da legenda no Estado

IIncentivado pela cúpula nacional 
do MDB, sobretudo pelo presi-
dente nacional da legenda, depu-

tado federal Baleia Rossi, o MDB do 
Rio Grande do Norte deverá lançar 
candidato a prefeito de Natal. O no-
me mais provável a assumir a pré-
-candidatura é o do deputado federal 
Walter Alves, presidente estadual da 
legenda.

Na semana passada, Walter este-
ve com Baleia Rossi, quando recebeu 
do líder nacional dos emedebistas a 
incumbência de lançar o máximo 
de candidaturas a prefeito no Esta-
do, inclusive na capital potiguar. Ao 
todo, o MDB potiguar deverá ter 84 
candidaturas a prefeito nessas elei-
ções.

Na mesma semana, o deputado 
Walter Alves manteve contatos polí-
ticos em Brasília, levantando especu-
lações de que ele estaria articulando 
o lançamento do seu nome como 
pré-candidato.

Walter esteve com lideranças 
que estariam insatisfeitas com as 
articulações em torno da candida-
tura à reeleição do atual prefeito de 

Natal, Álvaro Dias (PSDB), como o 
ministro das Comunicações, Fábio 
Faria (PSD). Ele também esteve com 
o presidente do PR, deputado federal 
João Maia, com o deputado federal 
General Girão (PSL) e com o ministro 
de Desenvolvimento Regional, Rogé-
rio Marinho.

Com raízes políticas em Natal, 

Walter tem atuação na capital, cida-
de para a qual, anualmente, destina 
parte considerável das suas emendas 
parlamentares. 

Filho do ex-prefeito de Natal e 
ex-governador do Estado Garibaldi 
Alves Filho, Walter é um nome leve, 
é jovem, e carismático, podendo 
surpreender, avaliam especialistas 

em política e eleições norte-rio-gran-
denses.

Procurado pela reportagem, o 
deputado federal Walter Alves não 
foi localizado, nem respondeu às 
mensagens. O MDB terá convenções 
partidárias agendadas nessa sema-
na, quando se posicionará sobre as 
eleições em Natal.

Filho do ex-prefeito de Natal e ex-governador do Estado, Garibaldi Alves Filho, Walter Alves é um nome leve e carismático, dizem especialistas 

MPRN apura se exonerações têm o objetivo de fortelecer base de apoio do prefeito Túlio Lemos

Walter Alves pode entrar na 
disputa pela prefeitura de Natal

ZECA RIBEIRO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

BRASIL

O projeto de lei que estabelece 
um novo marco regulatório do 
setor de gás natural (PL 6407/13) 
pode ser votado pela Câmara dos 
Deputados nesta semana. O texto, 
entre outros pontos, altera o regime 
de exploração de gasodutos no Bra-
sil, que passará de concessão para 
autorização.

A urgência para a votação do 
projeto foi aprovada no final de 
julho. De acordo com a proposta, 
as empresas com sede no Brasil 
poderão atuar nesse mercado por 
meio de autorização da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). Antes era 
necessário vencer um leilão de con-
cessão da ANP.

Caso a proposta seja aprovada, 
as empresas poderão atuar, a partir 
de um processo de chamada públi-
ca, em serviços de transporte, im-
portação, exportação, estocagem 
subterrânea, acondicionamento, 
escoamento, tratamento, liquefa-
ção, regaseificação e atividades de 
construção, ampliação de capaci-
dade e operação de unidades de 
processamento ou tratamento de 
gás natural.

Outro ponto do texto, acaba 
com a exclusividade dos estados na 
atividade de distribuição de gás na-
tural, além de permitir a exploração 
desse serviço pelas concessionárias 
privadas de energia elétrica.

A expectativa é que o texto seja 
submetido à deliberação após a ses-
são marcada para o final da manhã 
de terça-feira (1º) e destinada a dis-
cutir o projeto de Lei 1.485/20, que 
duplica as penas de crimes contra 
a administração pública praticados 
por ocasião de calamidade pública.

Também consta na pauta da 
Câmara, o projeto de Lei 2529/20 
que autoriza estados, municípios e 
Distrito Federal a utilizarem os ve-
ículos de transporte escolar como 
transporte alternativo de profissio-
nais da saúde e de pessoas que ne-
cessitarem de atendimento médico 
enquanto as aulas presenciais esti-
verem suspensas durante o período 
da pandemia de covid-19. 

Ainda estão previstas as vota-
ções de quatro medidas provisórias 
(MP’s): A MP 961/20 que trata do pa-
gamento antecipado em licitações 
durante o estado de calamidade 
pública da covid-19; a MP 962/20, 
que destina R$ 418,8 milhões para 
ações de combate à pandemia de 
covid-19

CÂMARA PODE 
VOTAR MARCO 
REGULATÓRIO DE GÁS 
NATURAL

ALEXANDRA MARTINS / AGÊNCIA CÂMARA

MP investiga exonerações em Macau 
para barrar CPI contra Túlio Lemos

APURAÇÃO



‘ASSUSTADOR’, DIZ PROCURADOR 
SOBRE DECISÕES DO STF

GOVERNO DO DF VÊ MP DE 
CONTAS BURLANDO SENTENÇA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

NOSSO DINHEIRO TUNGADO
O Fundo Partidário surrupiado 

dos nossos bolsos já distribuiu 
R$558 milhões a 23 partidos, entre 
janeiro e agosto, informa o TSE. 
O PSL, ex-partido de Bolsonaro, 
levou R$65 milhões. Já o PT, R$54 
milhões.

JÁ FOI TARDE
Completa quatro anos nesta 

segunda-feira (31) o afastamento 
de� nitivo da petista Dilma 
Rousse�  da Presidência da 
República, após quase quatro 
meses de impeachment e cinco 
anos e meio no cargo.

A VIDA COMO ELA É
Viraliza o desabafo de capitão 

do Bope do Rio, ignorado na 
imprensa, sobre consequências de 
o STF proibir polícia nas favelas. 

Diz que, sem polícia por 
perto, tra� cantes fazem vídeos 
arrancando o coração de rivais e 
meninas bonitas são retiradas dos 
pais, na marra, pelos vagabundos.

#VAIPASSAR
Depois de passar mais de 

um mês acima de 1.000, a média 

diária de mortes pelo novo 
coronavírus no Brasil segue a 
tendência de queda observada há 
mais de duas semanas e já está 
abaixo de 900.

PRIMEIRO, FAZER O CERTO
Em vez de retomar o serviço de 

excelência do passado, os Correios 
insistem em greves, a pretexto de 
“luta contra privatização”, para 
manter regalias e privilégios de 
custo bilionário que quebraram a 
empresa.

CONVENIENTE
O Código de Ética da Câmara 

proíbe reuniões virtuais, e isso tem 
sido usado como pretexto para 
paralisar processos de cassação 
durante a pandemia. 

O corregedor Paulo Bengston 
(PTB-PA) tenta mudar isso.

O ‘NOVO NORMAL’
Pesquisa do Sebrae com 

empresários de onze segmentos, 
indica que o comportamento 
e o consumo dos clientes 
mudaram na pandemia e já criam 
transformações nas empresas, que 
vão priorizar vendas online.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 
tentou “driblar” decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o obriga 
abordar órgãos do governo do DF somente através da presidência da corte e 
não mais diretamente, como fazia. O problema é que membros do chamado 
“MP de Contas” continuaram a agir como antes, utilizando-se de um 
subterfúgio: a Lei de Acesso à Informação. Vai dar confusão.

DF AVALIA QUEIXA AO STF
O governo do DF vê o MP 

de Contas tentando burlar a 
decisão do STF e decidiu ignorar 
suas iniciativas. Mas avalia 
apresentar queixa ao STF.

DECISÃO É DE TOFFOLI
A decisão que os integrantes 

do MP de Contas tentam 

driblar foi adotada pelo próprio 
ministro Dias To� oli, presidente 
do STF.

NÃO É MINISTÉRIO PÚBLICO
O DF também anulou no 

STF penduricalhos salariais 
pagos a membros do MP de 
Contas como se eles fossem do 
Ministério Público da União.

Ao criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) por proibir a polícia de combater 
o crime em favelas do Rio, o procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro 
desabafou nesta sexta (28), indignado. Para ele, “é assustador como o 

STF está sempre disposto a atender demandas dos bandidos”, referindo-se, 
por exemplo, à proibição de uso de helicóptero pela polícia. Proibir helicóptero 
é antigo sonho dos bandidos, lembra. O tiroteio de 27 horas entre facções 
pelo controle do Morro de São Carlos, no Rio, entre quarta e quinta, “devem ir 
para a conta do STF”, acusou. Marcelo Rocha Monteiro denuncia a ilegalidade 
na decisão: “não há lei que impeça uso de helicóptero, por isso a decisão do 
STF é ilegal”, diz. Helicóptero permite localizar e neutralizar criminosos mais 
rapidamente e encurta a duração de tiroteios, por isso bandidos temem o 
equipamento. Para ele, isso é assunto de governo: “No Judiciário não há eleitos 
para definir política de segurança”. E que no STF ninguém entende do tema. “De 
quantas operações policiais o ministro Fachin participou?”, pergunta o procurador, 
desafiador, “o que eles sabem sobre isso?”
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OFICIALIZAÇÃO  | Partidos políticos têm até o 16 de setembro para escolher chapas que irão disputar o voto 
dos natalenses em novembro; Solidariedade será a primeira legenda a promover homolação dos candidatos

As convenções partidárias para a 
de� nição dos candidatos à Pre-
feitura do Natal começam a ser 

realizadas a partir desta segunda-feira 
31. Os encontros darão o contorno 
� nal sobre a disputa para assumir o 
Palácio Felipe Camarão – a sede do 
governo municipal. Em Natal, já estão 
de� nidas as atividades do PSDB, Soli-
dariedade e PT.

A primeira convenção é do partido 
Solidariedade. A legenda homologa 
nesta segunda-feira os nomes dos seus 
44 futuros candidatos a vereador (14 
mulheres e 30 homens). A atividade 
também vai indicar o deputado esta-
dual Kelps Lima como candidato para 
prefeito de Natal. A convenção terá um 
local físico e um sistema de transmis-
são via internet, para que os membros 
da Executiva Municipal possam votar a 
indicação dos pré-candidatos sem ne-
cessariamente participar de uma reu-
nião presencial. O local da convenção 
será a sede do partido Solidariedade 
Municipal, o Tirol O�  ce, na Avenida 
Afonso Pena, das 9h às 12h.

As convenções partidárias deve-
riam ter acontecido entre os dias 20 de 
julho e 5 de agosto, mas a pandemia do 
novo coronavírus causou mudanças 
no calendário eleitoral de 2020. Segun-
do a Emenda Constitucional 107/2020, 
que adiou as eleições deste ano, todos 
os prazos eleitorais previstos para o 
mês de julho foram prorrogados por 42 
dias, proporcionalmente ao adiamento 
da votação. Assim, as convenções par-
tidárias serão realizadas no período de 
31 de agosto a 16 de setembro.

Para atender às recomendações 

médicas e sanitárias impostas pelo 
cenário de pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, os partidos políti-
cos poderão realizar suas convenções 
em formato virtual para a escolha de 
candidatos e formação de coligações 
majoritárias, bem como para a de� ni-
ção dos critérios de distribuição dos 
recursos do Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha (FEFC). As le-
gendas devem garantir ampla publici-
dade, a todos os seus � liados, das datas 
e medidas que serão adotadas.

A segunda convenção partidária já 
con� rmada é a do PSDB. Os tucanos 
vão con� rmar o nome do atual prefeito 
Álvaro Dias para a disputa à reeleição. 
A chapa que vai buscar a recondução 
também terá a presença da advogada 
Aíla Cortez, do PDT, para vice. O atual 
gestor municipal anunciou a candida-

tura no último dia 28 de agosto.
O Partido dos Trabalhadores de� -

niu para o dia 13 a data para a conven-
ção municipal. A legenda também já 
de� niu o postulante à cadeira de pre-
feito: o senador Jean Paul Prates. A data 
também deve servir para a escolha do 
vice da chapa.

Jean Paul Prates foi um dos primei-
ros nomes de� nidos para a disputa. 
Ele foi escolhido no dia 1º de agosto 
no Encontro Virtual do PT Natal so-
bre as eleições municipais. O senador 
disputou o posto com o infectologista 
Alexandre Motta. Na votação interna, 
Jean Paul venceu por 28 a 10.

Natal tem pelo menos 15 pré-can-
didatos na disputa pela cadeira de pre-
feito de Natal. Os partidos devem de� -
nir esta semana as convenções para a 
homologação de candidaturas.

Deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade) terá candidatura homologada nesta segunda

Convenções começam a definir 
nomes para as eleições em Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) decidiu esta semana que 
o dinheiro público usado para 

� nanciar as campanhas políticas deve 
ser dividido de forma proporcional 
entre candidatos negros e brancos 
a partir de 2022. Na maior parte dos 
partidos, negros ainda são minoria 
nas executivas nacionais (cargos de 
direção), responsáveis por de� nir, por 
exemplo, quem será candidato e como 
a verba do fundo eleitoral será distribu-
ída.

Em 17 dos 24 partidos com repre-
sentação no Congresso, a participação 
de quem se autodeclara negro ou par-
do nas cúpulas partidárias vai de zero a 
41%. Para chegar ao resultado, a repor-
tagem cruzou informações prestadas 
ao TSE por dirigentes que já foram 
candidatos em alguma eleição com 
dados enviados pelas próprias siglas e 

entrevistas com dirigentes partidários.
A baixa representatividade de ne-

gros em cargos de decisão não é exclu-
sividade dos partidos políticos. A parti-
cipação de pretos ou pardos em cargos 
gerenciais de empresas é de 29,9%, de 
acordo com a pesquisa “Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, di-
vulgada no ano passado pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 

(IBGE). No Brasil, 55,8% da população 
brasileira é negra, também segundo o 
IBGE. 

“Temos um racismo estrutural e 
sistêmico. Os partidos políticos não es-
tão de fora disso”, disse Gabriela Cruz, 
presidente nacional do Tucanafro, 
secretariado da militância negra do 
PSDB. Ela diz que seu partido apoia a 
militância negra, mas reconhece que 
a legenda ainda “precisa avançar”. 
No PSDB, 11% dos 46 integrantes da 
Executiva Nacional se declaram pre-
tos ou pardos. Gabriela comemorou a 
decisão do TSE de terça-feira passada, 
que de� niu recursos proporcionais 
para candidaturas negras e brancas a 
partir de 2022. “Com mais negros no 
Parlamento, você tem mais negros nas 
executivas, que são formadas em sua 
maioria por parlamentares”, encerrou 
ela.

TSE definiu maior aporte para candidatos negros

Partidos refletem baixa participação 
de negros na política, diz estudo

LEVANTAMENTO

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO
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A governadora Fátima Bezerra se 
reúne nesta segunda-feira 31 
com a bancada federal do Rio 

Grande do Norte para discutir a venda 
dos ativos da Petrobras no Rio Grande 
do Norte. Em pauta, a criação de um 
grupo de trabalho com um represen-
tante do Estado e da Petrobras para 
acompanhar todo o processo de venda 
da estatal. O secretário estadual de Pla-
nejamento e Finanças, Aldemir Freire, 
representará o Estado.

Num vídeo distribuído à imprensa 
neste final de semana, o diretor de rela-
cionamento institucional da Petrobras, 
Roberto Ardenghy, disse que “ninguém 
será demitido nesse processo”, ou seja, 
a venda dos ativos da companhia no 
Rio Grande do Norte, mas “a todos os 
empregados será oferecido a condição 
de trabalhar em outro projeto (...) ou, 
se quiser, aderir ao nosso programa de 
demissão”.

Ele voltou a repetir o argumento 
da empresa para justificar a venda 
de 26 concessões de produção, entre 
as quais, 23 plataformas marítimas e 
três terrestres no estado: obter maior 
fortalecimento no ambiente de preços 
baixos de petróleo, gerar reforço para o 
caixa para a companhia e manter o fo-
co da exploração de petróleo em águas 
profundas, especialmente no pré sal, 
no Sudeste do País.

Afirmou que com a chegada de 
novas empresas para assumir o polo 
deixado pela Petrobras, empregos se-
rão gerados e impostos arrecadados, o 
que dinamizará a economia da região. 
Mas não entrou em maiores detalhes 
de uma previsão para isso acontecer.

Por enquanto, o ambiente produzi-
do pelo anúncio da venda dos ativos da 
Petrobras, depois de quase 50 anos de 
atuação no RN, cria polêmica e divide 
empresários e até representantes da 
classe política.

O anúncio oficial foi feito no último 
dia 24 e, desde então, as declarações 
contrárias e favoráveis ao desinvesti-
mento da companhia tem se multipli-
cado na imprensa e nas redes sociais.

Para Gutemberg Dias, presidente 
da RedePetro, entidade que reúne em-
presas fornecedoras do setor, o proces-
so de venda dos campos terrestres e de 
águas no RN, a saída da empresa irá re-
aquecer o mercado de petróleo e gás do 
estado. Para ele, o importante mesmo é 
que “os investimentos em exploração e 
produção sejam continuados para que 
o setor volte a crescer”.

Pragmático, o dirigente afirma que 
o fato relevante, nesse caso, não é a Pe-
trobras ficar, “mas ela ficar e investir”. 
Ao portal da Federação da Indústria 
do RN, ele acrescentou que é preciso 
conviver com a nova realidade e que a 
saída da estatal é “um processo irrever-
sível”.

Gutemberg lembra que desde os 

anos 2014/2015, quando a Petrobras 
iniciou seu processo de desinvesti-
mentos do RN, várias operações foram 
encerradas nos campos da Bacia Poti-
guar. “Muitas empresas fornecedoras 
fecharam as portas ao longo desses 
anos. Para ter ideia, na RedePetro, te-
mos 23 empresas fornecedoras ativas, 
antes eram 130 empresas associadas”.

A produção de Petróleo e Gás, até 
agora realizadas pela estatal, caiu de 
R $ 3,4 bilhões em 2013 para R $ 1,6 
bilhão em 2017, segundo o IBGE. Isso 
fez com que o RN fosse um dos estados 
mais impactados pela retirada de in-
vestimentos da Petrobras.

Os reflexos apontam para uma 
queda expressiva na produção de pe-
tróleo, repercutindo em toda a cadeia 
produtiva e no nível de empregos dos 
trabalhadores do setor.

Segundo números da própria esta-
tal, só entre janeiro a junho deste ano, 
a média do Polo Potiguar foi de aproxi-
madamente 23 mil barris de óleo por 
dia. Nos primórdios da empresa no 
estado, essa mesma produção chegou 
aos 120.000 barris.

Para a Fiern, o presidente da Vipe-
tro Construções e Montagens Indus-
triais, Francisco Vilmar Pereira, susten-
ta que a decisão da Petrobras de deixar 
o RN “significa oportunidade de novos 
negócios”.

Ele tem certeza que as empresas 
que comprarem a cessão farão inves-
timentos e reativarão a produção em 
patamares expressivos, movimentan-
do toda a cadeia do setor petroleiro do 
estado.

“A entrada de novas empresas e 
os investimentos irão demandar mais 
serviços para terceirizadas, fornecedo-

res e prestadores de serviços da região, 
isso é importante para movimentar a 
economia do estado”, observa o empre-
sário, que também é diretor da Fiern e 
presidente do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico do Estado do Rio Grande do 
Norte (Simetal).

Ele lembra que a entrada da em-
presa Potiguar E&P, subsidiária da Pe-
trorecôncavo, que comprou 34 campos 
do Riacho da Forquilha, já se reflete em 
um crescimento de produção e movi-
mentação do setor.

“Houve o aumento de produção 
com a Potiguar E&P e, consequente-
mente, da demanda para terceirizadas, 
rede de fornecedores e prestadores de 
serviços nas regiões de Mossoró, Car-
naúbas, Felipe Guerra, Governador 
Dix-Sept Rosado, Apodi. As empresas 
locais vinham sofrendo com a queda 
de produção”, avalia.

 Mas ele pondera que o ideal seria 
que a cessão tivesse sido em blocos 
menores para beneficiar um número 
maior de empresas que já atuam na 
área. “O campo do Amaro deve ter 
uma grande procura devido sua im-
portância, mas há campos menores 
para os quais poderiam ter sido feitas 
a cessão em pacotes menores para que 
mais produtores da região pudessem 
concorrer nesta venda da cessão. De 
toda forma, é uma retomada, um cres-
cimento das atividades importantes 
para o setor e para todo o Estado”, afir-
mou ao portal da Fiern.

O Polo Potiguar é formado por três 
subpolos (Canto do Amaro, Alto do 
Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 
concessões de produção, 23 terrestres 
e três marítimas, além de incluir aces-
so à infraestrutura de processamento, 
refino, logística, armazenamento, 
transporte e escoamento de petróleo e 
gás natural. As concessões do subpolo 
Ubarana estão localizadas em águas 
rasas, entre 10 km e 22 km da costa 
do município de Guamaré. As demais 
concessões dos subpolos Canto do 
Amaro e Alto do Rodrigues são terres-
tres. Além das concessões e suas ins-
talações de produção, está incluída na 
transação a Refinaria Clara Camarão, 
localizada em Guamaré, capaz de refi-
nar 39.600 barris por dia.

ASCOM

Fátima e a bancada federal  
discutem saída da Petrobras
MANUTENÇÃO | Encontro com os parlamentares potiguares dará sequência ao debate proposto sobre a redução dos danos que a saída da 
empresa vai causar ao Estado; diretor de relacionamento institucional da Petrobras, Roberto Ardenghy, disse que não haverá demissões no RN

 governadora Fátima Bezerra se reúne nesta segunda-feira 31 com a bancada federal potiguar para discutir a venda dos ativos da Petrobras no RN

MEDIDA

O presidente Jair Bolsonaro 
deverá editar na terça-feira 1º 
uma medida provisória que pror-
roga o auxílio emergencial por 
mais 4 parcelas. O valor deve ser 
de R$ 300 e o cronograma de pa-
gamentos, que é escalonado, deve 
ter beneficiários recebendo até 
março de 2021. O atual auxílio, de 
R$ 600, tem cronograma de paga-
mentos até meados de dezembro.

O anúncio da prorrogação do 
auxílio emergencial será feito no 
Palácio do Alvorada. Bolsonaro, 
ministros e aliados devem partici-
par da cerimônia.

Além disso, tem o 13º do 
Bolsa Família, criado por Bolso-
naro —o que ajuda a minimizar 
o impacto da redução do valor do 
auxílio emergencial. A ideia é que 
seja suficiente para que o governo 
mantenha os níveis de aprovação 
recorde conquistados graças ao 
auxílio.

Tudo considerado, o governo 
federal ganha tempo para for-
matar (e encontrar fundos) para 
o futuro Renda Brasil, que deve 
substituir o Bolsa Família e o co-
ronavoucher.

O Renda Brasil será apresen-
tado ao Congresso apenas daqui 
a algumas semanas —e não mais 
agora no final de agosto como se 
esperava. Bolsonaro ficou insatis-
feito com a proposta inicial apre-
sentada pelo ministro Paulo Gue-
des (Economia). Chegou a fazer 
uma crítica publica ao ministro 
dizendo que não poderia tirar de 
quem é pobre para dar a quem é 
paupérrimo.

Guedes assimilou o golpe 
como uma falta fora da área. O 
ministro agora precisa apresentar 
uma fórmula para manter o auxí-
lio emergencial na forma do novo 
programa Renda Brasil no valor 
perene de R$ 300.

Inicialmente, o auxílio emer-
gencial foi criado para ser pago 
em 3 parcelas. Depois, o governo 
prorrogou por duas parcelas por 
meio de decreto. O valor de R$ 600 
foi mantido em todo esse período. 
O custo mensal é de R$ 50 bilhões.

“Estamos fazendo o possível 
com o pouco de recursos públicos 
que temos. O Brasil é 1 país que 
deve muito. Gostaríamos de fazer 
muito mais, mas temos restrições 
orçamentárias bastantes sérias”, 
disse o presidente durante evento 
neste sábado. 

BOLSONARO DEVE 
BAIXAR NOVA MP 
PRORROGANDO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Ninguém será demitido no 
processo na venda dos ativo, 
mas a todos os empregados 
será oferecido a condição 
de trabalhar em outro projeto 
ou, se quiser, aderir ao nosso 
programa de demissão”

“
ROBERTO ARDENGHY
DIR. DE RELACIONAMENTO INSTI-
TUCIONAL DA PETROBRAS

23 mil
é o número de barris de petróleo 

produzidos por dia  no RN



O Rio Grande do Norte registrou 
até este domingo 30 um total 
de 2.248 mortes em decorrên-

cia da Covid-19. Além disso, a doença 
causada pelo novo coronavírus conta-
biliza 61.649 casos de infecção. Os nú-
meros foram divulgados pela Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

De acordo com o levantamento, a 
cidade do Natal segue liderando as es-
tatísticas relacionadas com a Covid-19. 
São 964 mortes e 22.401 casos con� r-
mados da doença. A cidade de Mos-
soró está em segundo lugar, com 212 
mortes e 6.156 infecções. Parnamirim 
vem logo em seguida, são 143 óbitos e 
5.584 registros de pessoas infectadas.

O Ministério da Saúde divulgou na 
noite deste domingo 30 os dados sobre 
o novo coronavírus no Brasil. De acor-
do com o balanço, atualizado às 18h, o 
país chegou a 120.828 óbitos por Co-
vid-19 e 3.862.311 casos con� rmados 
da doença.

Nas últimas 24 horas, o ministé-

rio registrou 16.158 novos casos e 566 
mortes. 

O Estado de São Paulo tem o maior 
número de casos acumulados desde o 
início da pandemia, 803.404, e 29.978 

mortes.  Em seguida estão os estados 
da Bahia (256.062 casos e 5.344 óbitos), 
Rio de Janeiro (223.302 casos e 16.027 
óbitos) e Minas Gerais (215.050 casos e 
5.326 mortes) 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 

6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconheci-
mento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitante:  o Sr. SÉRGIO RICARDO DA SILVA PIMENTEL, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do 
RG sob o n° 4115245 – SSP/PE, portador do CPF/MF n° 831.368.944-72, residente e domiciliado na Rua Professor 
José Mamede, 99, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez 
Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profi ssional na Rua São José, 
1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.  

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas fazendo esquina com a Rua dos Cis-
nes, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 900,00m²(novecentos metros quadrados), imóvel cadastra-
do junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.01.0714.0000.3 e, sequencial 
n° 1.003050.6. limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 30,00m com a Rua dos Cines; Ao Leste, do ponto P2 ao 
P3 com 30,00m  com a Rua das Pedrinhas;  Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 30,00m com o Sr Ernandes Fidelis da Costa;                                                                                                                                          
Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 30,00m, com a Sra Sonia Nunes.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 70.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam o Sr. Ernandes Fidelis da Costa, a Sra. Sonia Nunes, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anu-
ência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do requerente; II – a identifi cação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superfi cial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confi nantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tem-
po de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 31.08.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 

6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconheci-
mento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitante:  a Sra. ZILDA CELIA MAIA JAKOBS, brasileira, solteiro, comerciante, portadora do RG sob o n° 
487.772, portadora do CPF/MF n° 778.628.134-72, residente e domiciliado na Rua Ferro Cardoso, n° 148, bloco B, 
Apto 501, Rocas, Natal/RN, CEP: 59012-140, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profi ssional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-630.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 127,98m²(cento e vinte sete metros e noventa e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.012.01.0140.0000.7 e, sequen-
cial n° 1.000210.3.  Inicia-se a descrição deste perímetro ao Norte partindo do P-1 de coordenadas N-9.310.905,00 
e E-273.269,93, até o P-2 de coordenadas N-9.310.909,65 e E-273.274,81 medindo 7,45 metros, limitando-se com 
Adauto Barbosa Silveira, deste, segue, limitando-se ao Leste até o P-3 de coordenadas N-9.310.893,14 e E-273.285,75 
medindo 19,80 metros, limitando-se com Mister Barbosa Silveira, deste, segue, limitando-se ao Sul até o P-4 de coor-
denadas N-9.310.890,00 e E-273.281,93 medindo 5,70 metros, limitando-se com Tébia Barbosa Silveira, deste, segue, 
limitando-se ao Oeste até o P-1 medindo 19,10 metros, limitando-se com Tazia Barbosa Silveira, ponto inicial da descri-
ção deste perímetro.    Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam o Sr. Adalto Barbosa Silveira, o Sr. Mister Barbosa 
Silveira, a Sra. Tazia Barbosa Silveira, a Sra. Tébia Barbosa Silveira, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apre-
sentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial 
da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do 
requerente; II – a identifi cação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfi cial 
e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confi nantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V 
–  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 31.08.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

Solicitação de Licença de Operação

IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS, inscrito no CPF: 143.753.624-72, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação para a atividade de - Comércio Varejista de Combustíveis líquidos, do 
empreendimento localizado na AV. JOSÉ MARIO DE FARIAS, S/N, RN-023, CENTRO, TOUROS/RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Pro-
cesso Licitatório Nº. 045/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROU-
PA, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 15/09/2020 às 07h30min, 
através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, ende-
reço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal 
no horário das 07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 28/08/2020. Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

O Conselho da Cidade do Natal 
(Concidade) vai fazer no dia 14 
de setembro reunião extraordi-

nária para avaliar a Conferência Final 
do Plano Diretor de Natal, que foi en-
cerrada na semana passada. Será a pri-
meira atividade relacionada ao tema 
após a 6ª Vara da Fazenda Pública de 
Natal suspender o processo de revisão 
das regras de ordenamento urbano na 
última quarta-feira 26.

O Conselho da Cidade do Natal é 
um colegiado que congrega represen-
tantes de outros conselhos relaciona-
dos com o secretariado municipal: Pla-
nejamento Urbano e Meio Ambiente 
(Conplam), de Saneamento Básico de 
Natal (Comsab), de Ciência e Tecnolo-
gia (Comcit), de Habitação de Interes-
se Social (Conhabins) e de Transporte 
e Mobilidade Urbana (CMTMU). O 
presidente do Concidade é o prefeito 
Álvaro Dias (PSDB).

 Os atos � nais do processo de revi-
são do Plano Diretor foram encerrados 
com a votação da proposta � nal, que 
ocorreu de forma virtual na semana 
passada. A decisão judicial determi-
nou a suspensão da divulgação dos 
resultados da Conferência Final do 
processo de revisão do Plano Diretor 
do Município do Natal até que apre-
sente provas sobre a regularidade nas 
votações para a conferência.

A decisão judicial decorre de uma 
ação aberta pelo Ministério Público 
do Estado (MPRN). Os promotores 
responsáveis pelo caso apontam para 

falhas na segurança do processo de 
votação virtual. O Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) detectou “inconsis-
tências” no processo de eleição dos 
delegados que apreciaram a minuta 
do plano diretor. 

Além disso, como todo o processo 
foi feito de forma virtual, o MP apon-
tou para problemas ligados à partici-
pação popular.

O juiz Francisco Seráphico da Nó-
brega Coutinho, da 6ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal, ainda determinou 
multa de R$ 50 mil para o prefeito Ál-
varo Dias e para o titular da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb), Tiago Medeiros, em 

caso de continuação do processo de 
revisão.

Apesar disso, a reunião do Conci-
dade para discutir a Conferência Final 
do Processo de Revisão do Plano Dire-
tor de Natal segue marcada para o dia 
14 de setembro. O encontro será feito 
de forma virtual.

Segundo o titular da Semurb, Tia-
go Medeiros, a reunião do Concidade 
não é uma continuidade do processo 
de revisão do Plano Diretor. Ele avalia 
que a atividade não foi listada na de-
cisão judicial.  “Divulgar o resultado 
da Conferência e encaminhar para a 
Câmara Municipal de Natal estão sus-
pensos por liminar. Nada mais. O Con-
cidade pode se reunir, sim”, disse ele.

Doença causada pelo novo coronavírus contabiliza 61.649 casos de infecção entre os potiguares

Conferência Final do Processo de Revisão do Plano Diretor de Natal terminou no último dia 26

RN tem 2.248 mortes causadas pela 
Covid-19; Brasil passa das 120 mil

PANDEMIA

MEDIDA | Apesar de uma decisão judicial interromper o andamento de revisão do Plano Diretor da capital, o 
Conselho da Cidade, organismo formado por secretarias municipais, vai discutir o tema no próximo dia 14

Plano Diretor de Natal vai passar por 
avaliação no Conselho da Cidade

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN



A coordenadora do Diretório 
Central dos Estudantes da 
Universidade Federal Rural do 

Semiárido (Ufersa), Ana Flávia Lira, 
vai prestar depoimento à Polícia Fe-
deral após ter sido denunciada pela 
futura reitora da instituição, Lud-
milla Serafim, pelos crimes de calú-
nia e difamação.

No último dia 22, o presidente 
Jair Bolsonaro esteve no Rio Grande 
do Norte e visitou a cidade de Mos-
soró. Na ocasião, ele  fez o anúncio 
da nomeação da professora Ludmilla 
Serafim como nova reitora da Ufer-
sa. Ainda no mesmo dia, um áudio 
supostamente feito por Ana Flávia 
circulou nas redes sociais no qual a 
coordenadora do DCE se refere à rei-
tora como “golpista” e “interventora”.

No áudio, a estudante disse que 
não admitiria a nomeação e que “na 
Ufersa, Ludmilla [Serafim] não entra 
nem de helicóptero”. No mesmo áu-
dio, Ana Flávia também se dirige ao 
presidente Bolsonaro como “milicia-
no” e “golpista”.

O depoimento de Ana Flávia à Po-
lícia Federal vai ocorrer na terça-feira 
1º. O DCE, em nota divulgada nas re-

des sociais, alega estar sofrendo um 
“violento processo de perseguição e 
criminalização”.

Nesta segunda-feira 31, o DCE 
da UFERSA convocou protesto no 
campus Leste em Mossoró. “Faremos 
uma grande aula pública com a pre-
sença dos nossos Reitores Eleitos da 
UFERSA e do IFRN”, disse a entidade, 
em nota publicada nas redes sociais.

Na consulta acadêmica do dia 15 
de junho, Ludimilla Serafim Oliveira 
somou 18,33% dos votos. Ela foi su-
perada pelos professores Rodrigo Co-
des, que teve 37,55%, e Jean Berg, com 
24,84%. O resultado final foi descon-
siderado pelo presidente Jair Bolso-
naro, que resolveu indicar Ludimilla 
Serafim para o cargo. A posse está 
marcada para o dia 8 de setembro.

QUER FALAR COM
SEU ELEITOR

ELEIÇÕES 2020

?

maior resultado
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POLÊMICA | Coordenadora do DCE da Universidade Federal Rural do Semiárido, Ana Flávia Lira, terá de 
prestar esclarecimentos à Polícia Federal após denúncia da futura reitora da instituição, Ludmilla Serafim

Coordenadora do DCE da Ufersa, Ana Flávia Lira, vai prestar depoimento à Polícia Federal 

Estudante será ouvida pela PF após 
chamar reitora da Ufersa de “golpista”

Com a incerteza econômica na 
pandemia, faculdades particu-
lares têm queda do número de 

calouros e diversificam benefícios na 
tentativa de manter veteranos e atrair 
novos alunos. O Semesp, entidade que 
representa mantenedoras de ensino 
superior, calcula cerca de 350 mil in-
gressantes em instituições privadas do 
País no meio do ano – queda de 56% 
em relação ao mesmo período de 2019, 
com 800 mil calouros.

Bolsas de estudo, seguros educa-
cionais, convênios com lojas de eletrô-
nicos e até chip de internet são ofereci-
dos aos universitários. Na quarentena, 
a maioria das graduações particulares 
migrou para o ensino remoto, o que 
forçou a adaptação de alunos e profes-
sores. Desemprego e queda na renda 
explicam a redução no número de ca-
louros no meio do ano.

Para Thiago Machado, de 22 anos, 
aluno de Gestão Financeira da Anhem-
bi Morumbi, o desconto de 50% pesou 
na decisão de seguir nos estudos. “Por 
mais que a gente consiga aprender pela 
internet, é diferente da aula presencial. 
Pensei em não continuar por esse mo-
tivo e por questões financeiras, mas 
logo consegui emprego e corri atrás da 
matrícula.” Para ele, a bolsa é garantia 
de que vai conseguir se formar e ajuda 

a arcar com outros custos, como livros.
Segundo pesquisa da Associação 

Brasileira de Mantenedoras de En-
sino Superior (Abmes) com a Educa 
Insights, mais da metade dos alunos 
ouvidos, de um total de 748, disse que 
a faculdade ofereceu condição diferen-
te para a rematrícula – descontos nas 
mensalidades são a vantagem mais 
comum.

Outras modalidades, como o par-
celamento de mensalidades, também 
ganham força. Há dois meses, impul-
sionada pela pandemia, a empresa de 
tecnologia Quero Educação lançou 
programa em que complementa me-

tade dos boletos. Instituições como a 
Metodista aderiram à modalidade. O 
Quero Bolsa, site que reúne descontos 
nas mensalidades, teve aumento de 
147% de vagas ofertadas, com descon-
tos que chegam a 80%.

Parte dos estudantes, porém, diz 
que nem sempre o alívio no bolso com-
pensa diante das dificuldades com 
aulas online. Aluno de Direito na Uni-
versidade Candido Mendes (Ucam), 
Lucas Marques diz que houve junção 
de turmas no modelo remoto e relata 
dificuldades para ter atendimento. 
“Não funciona porque enche demais a 
turma. A sorte é que professores fazem 
de tudo para manter os alunos.”

Pró-reitor comunitário da Ucam, 
uma das mais antigas do País, Cristia-
no Tebaldi diz que o número de alunos 
por turma respeita o limite do Minis-
tério da Educação (MEC). A Ucam en-
trou em maio com pedido de recupera-
ção judicial e Tebaldi calcula redução 
de 80% na quantidade de calouros em 
cursos presenciais. “A queda foi brutal 
no modelo presencial.” Já a taxa de eva-
são, diz, foi mínima.

Segundo estimativa do Semesp, 
3,2 milhões de alunos podem deixar o 
ensino superior – público e privado – 
até o fim do ano, 10% a mais do que a 
evasão registrada nos anos anteriores.

Faculdades pagam bolsa e seguro, 
mas procura cai 56% durante 2020

ENSINO SUPERIOR

Mais 3 milhões alunos deixarão faculdades

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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SUPERAÇÃO | Potiguar Arthur Felipe, de apenas 17 anos, é apaixonado pela astronomia e já construiu um 
telescópio. Agora, faz e vende empadas para juntar dinheiro e comprar um equipamento mais potente  

NATHALLYA MACEDO 

As realidades são diferentes e 
complexas, passando por uma 
infinidade de existências – tal-

vez ainda pouco exploradas. Apaixo-
nado pelo desconhecido, Arthur Felipe 
vive em busca de novas descobertas. 
O potiguar de apenas 17 anos já cons-
truiu sozinho um telescópio para ob-
servar corpos celestes e fenômenos 
originados fora da atmosfera da terra. 
“Em 2018, em uma feira de ciências da 
minha escola, consegui montar um 
telescópio de material reciclado. Usei 
cano de PVC, copos plásticos e lente 
de lupa”, contou em entrevista ao Ago-
ra RN.   

Arthur revelou que é aficionado 
por constelações e, especialmente, pe-
la lua. “Tem até nome para isso: sele-
nofilia, que indica fascinação extrema 
pelo astro. Sou movido pela curiosida-
de acerca do assunto desde os 10 anos, 
mas não sou interessado somente pelo 
cosmo. Me considero um jovem entu-
siasta da ciência, principalmente da 
área de exatas”, afirmou.  

Ele nasceu em Natal, mas mora em 
Martins há um bom tempo. Atualmen-
te, cursa o terceiro ano do ensino mé-
dio em uma escola pública. “Dei aulas 
sobre química e física no colégio, criei 
um projeto virtual para compartilhar 
informações com 80 alunos do Rio 
Grande do Sul. Em dezembro do ano 
passado, participei do lançamento 
de foguetes feitos de garrafas PET no 
campus da Ufersa em Caraúbas”.  

Arthur é tão dedicado que tem 
livros até em cima da cama. Em 2017, 
atingiu a pontuação máxima da prova 
da Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia (OBA). “Depois de me esforçar 
bastante, consegui gabaritar o exame. 

É muito importante porque a Nasa já 
notou pessoas que se saíram bem na 
OBA e esse é um dos meus grandes 
sonhos”, relatou.  

Além do telescópio reciclado, o es-
tudante tem outro equipamento que 
está obsoleto. Com o desejo de conti-
nuar as pesquisas na área da astrono-
mia, o potiguar pretende adquirir um 
telescópio mais potente e moderno. 
Só que o custo é muito alto: em torno 
de R$ 6.500. Foi por isso que, há uma 
semana, ele aprendeu a fazer empadas 
para vender por encomendas e juntar 
dinheiro. 

“Minha mãe me ensinou a fazer 
a massa e os recheios e, desde então, 
passo as madrugadas cozinhando. 
Alguns amigos colaboram fazendo 
pedidos. O resto, vendo no centro da 
cidade. Claro, utilizando máscara e 
álcool em gel”, disse. Arthur também 
criou um financiamento coletivo no si-
te Vakinha para ajudar a atingir o valor 
do telescópio.  

FUTURO
O jovem planeja comprar também 

uma câmera profissional para tirar 
fotos da lua e um computador para 
processar as imagens. “Quero ser as-
trofotógrafo, aliás, tirei a primeira foto 
planetária da minha cidade”. 

Através do investimento na ci-
ência, o estudante acredita que um 
futuro melhor é possível. “Precisamos 
focar na pesquisa básica porque a 
educação pode ajudar a desenvolver o 
nosso país”.  

Em breve, Arthur deve criar um 
clube científico e um observatório em 
Martins. 

“Um professor me convidou para 
participar do programa e, agora, es-
tamos no processo de planejamento. 
A intenção é reunir garotos como eu, 
que se interessam pelos estudos, mas 
que às vezes não são levados a sério. 
Faltam oportunidades, mas com per-
severança e boas ideias, teremos gran-
des projetos”, assegurou.  

Estudante potiguar Arthur Felipe, de apenas 17 anos, almeja ser contratado pela Nasa

Um universo 
de perseverança  

A Caixa credita nesta segunda-fei-
ra 31 o saque emergencial do 
Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) para os trabalhado-
res nascidos em setembro. 

Apesar de a Medida Provisória 946, 
que instituiu o saque emergencial, ter 
perdido a validade, a Caixa manteve 
o calendário de saques, com base no 
princípio da segurança jurídica. Ao to-
do, o governo pretende injetar R$ 37,8 
bilhões na economia, beneficiando 
cerca de 60 milhões de pessoas.

Nesta fase, o dinheiro poderá ser 
movimentado apenas por meio do 

aplicativo Caixa Tem. A ferramenta 
permite o pagamento de boletos (água, 
luz, telefone), compras com cartão de 
débito virtual em sites e compras com 
código QR em maquininhas de cartão 
de lojas parceiras com débito instantâ-
neo do saldo da poupança digital.

O pagamento será feito na conta 
poupança social digital. O saque em 
dinheiro estará disponível somente em 
31 de outubro. O valor do saque emer-
gencial é de até R$ 1.045, considerando 
a soma dos saldos de todas as contas 
ativas ou inativas com saldo no FGTS.

A Caixa orienta os trabalhadores 

a verificar o valor do saque e a data 
do crédito nos canais de atendimento 
eletrônico do banco: aplicativo FGTS e 
telefone 111. Caso o trabalhador tenha 
direito ao saque emergencial, mas não 
teve a conta poupança digital aberta 
automaticamente, deverá acessar o 
aplicativo FGTS para complementar 
os dados e receber o dinheiro.

O banco alerta que não envia men-
sagens com pedido de senhas, dados 
ou informações pessoais. Também 
não envia links nem pede confirmação 
de dispositivo ou acesso à conta por 
e-mail, SMS ou WhatsApp.

Caixa libera o saque emergencial 
do FGTS a partir desta segunda-feira 

RECURSOS
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhe-
cimento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitante: o Sr. GABRIEL ESTABELINI HARITOV, brasileiro, solteiro, estudante, portador do CPF/MF n° 
122.847.194-06, portador do RG sob o  n° 275.6211 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Beijupirá, 228, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dan-
tas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profi ssional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Goiti, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 448,21m²(quatrocentos e quarenta e oito metros e vinte e um decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.028.06.0913.0000.6 e, sequencial 
n° 10089969. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.310.164,797m e E 272.830,187m; deste segue confrontando 
com a propriedade de FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA, com azimute de 160°48’41” por uma distância de 11,53 até 
o vértice V2, de coordenadas N 9.310.131,638m e E 272.841,727m; deste segue confrontando com a propriedade 
de MARIA DE FÁTIMA FERNANDES, com azimute de 242°38’18” por uma distância de 4,15m  até o vértice V3, de 
coordenadas N 9.310.129,658m e E 272.837,901m; deste segue confrontando com a propriedade de MARIA DE 
FÁTIMA FERNANDES, com azimute de 237°01’23” por uma distância de 11,20m  até o vértice V4, de coordenadas N 
9.310.123,618m e E 272.828,592m; deste segue confrontando com a propriedade de MARIA DE FÁTIMA FERNAN-
DES, com azimute de 234°58’48” por uma distância de 25,00m  até o vértice V5, de coordenadas N 9.310.070,733m 
e E 272.753,120m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA DO GOITI, com azimute de 236°31’12” 
por uma distância de 10,35m  até o vértice V6, de coordenadas N 9.310.070,680m e E 272.753,041m; deste segue 
confrontando com a propriedade de MARIO JOSÉ ESTABELINI, com azimute de 307°16’55” por uma distância de 
41,60m  até o vértice V1,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 103,83m e 448,21 m².    Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 20.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel 
há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação 
de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usu-
capião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do re-
querente; II – a identifi cação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfi cial 
e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confi nantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; 
V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 31.08.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhe-
cimento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitante:  o Sr. IVAN ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do CPF/MF n° 
021.520.087-07, portador da cédula de Identidade n° 1.042.504 – SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Marechal 
Marciano, 1786, Fundos casa 01, Padre Miguel, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21721-011, que vem através de seu ad-
vogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório 
profi ssional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 301,09m²(trezentos e um metros e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1558.0000.7 e, sequencial n° 
1.007846.0. L I M I T E S  E  C O N F R O N T A Ç Õ E S:

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam o Sr. Aluizio Fidelis da Costa, a Sra. Leda Inácio da 
Silva, a Sra. Maria Fidelis da Costa Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impug-
nação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O 
presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do requerente; II 
– a identifi cação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfi cial e eventuais 
acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confi nantes ou confrontantes de fato 
com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 31.08.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

NORTE:  Com  Rua dos Coquerais.   

LESTE:  Com  Leda Inácio da Silva. 

SUL:    Com  Aluízio Fidélis da Costa. 

OESTE:  Com  Maria Fidélis da Costa Silva.  

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Simplifi cada - LS para instalação de Linha de Transmissão de energia elétrica 
com 230 kV de tensão, com extensão de 17.922 metros a se localizar na Zona Rural dos municípios 
de São Vicente e Lagoa Nova/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

Aulas presenciais foram paralisadas no dia 18 de março por força de um decreto estadual, que foi renovado ao longo dos  últimos cinco meses

O Comitê Cientí� co do Rio Gran-
de do Norte, criado durante a 
pandemia do coronavírus, vai 

se reunir nesta quarta-feira 2 com o 
objetivo de discutir o retorno das aulas 
presenciais. A informação foi con� r-
mada ao Agora RN pela assessoria de 
comunicação da Secretaria de Saúde 
do estado (Sesap). As escolas estão há 
quase seis meses com as atividades 
suspensas para evitar a disseminação 
da Covid-19. 

As aulas presenciais foram parali-
sadas no dia 18 de março por força de 
um decreto estadual, que foi renovado 
nos últimos meses e deve continuar 
em vigor até o dia 14 de setembro, caso 
não seja prorrogado novamente. No 
dia 13 de agosto, a governadora Fátima 
Bezerra (PT) informou que os especia-
listas apontaram que as condições 
sanitárias ainda não eram favoráveis 
para o retorno às aulas.

O Comitê vai analisar, agora, se a 
melhoria no quadro da pandemia no 
estado é efetiva e su� ciente para uma 
retomada segura. No mais recente 
parecer, o colegiado ressaltou que o 
retorno às salas de aula deve ocorrer 
apenas quando for veri� cado baixo 
risco de contágio entre os integrantes 
da comunidade escolar – pais, alunos, 
professores e demais trabalhadores.

De acordo com a secretaria, é ob-
servada uma queda sustentada dos 
números da pandemia entre os poti-
guares, re� etida na assistência hospi-
talar. Dados extraídos do portal Regula 
RN mostram que o percentual de ocu-

pação dos leitos críticos Covid-19 da 
rede pública alcançou 37,24% na tarde 
deste domingo (30) – a menor taxa 
desde abril. Há também 169 leitos crí-
ticos e 187 leitos clínicos disponíveis.

Segundo a Sesap, todas as regiões 
de saúde seguem apresentando queda 
na incidência de novos casos de infec-
ção, assim como na taxa de mortalida-
de pela Covid-19. 

“Estamos com a taxa de transmis-
sibilidade considerada positiva, abaixo 
de 1”, indicou a coordenadora e Articu-
ladora das Redes de Atenção à Saúde 
da Sesap, Samara Dantas. Até este � m 
de semana, o estado contabilizava 
61.506 casos e 2.241 óbitos causados 
pela doença.

É esperado ainda para esta sema-
na que o Comitê Setorial da Educação 
elabore os protocolos necessários para 
a retomada das aulas presenciais, con-
forme informou a Secretaria Estadual 
da Educação, da Cultura, do Esporte e 
do Lazer (SEEC). As regras serão para 
as áreas pedagógica, normativa e de 
biossegurança.  

O sindicato que representa as 
escolas particulares do Rio Grande 
do Norte entregou ao Comitê uma 
proposta de protocolo elaborado 

para a retomada em formato “hí-
brido”.  Enviada na quinta-feira 27, 
a sugestão é de que cada família 
escolha entre mandar os alunos 
para aulas presenciais ou manter 
o ensino remoto. A entidade alega 
que as instituições estão prepara-
das para este tipo de ensino.

O plano feito pelo sindicato 
prevê que o retorno dos níveis de 
ensino seja gradual; ambientes 
arejados e com ventilação; limpeza 
constante e álcool em gel na entra-
da, corredores e salas; além disso, 
indica que os alunos só devem 
chegar na hora da aula, que eles 
não poderão compartilhar comi-
das ou objetos e que os bebedou-
ros de água � carão interditados. 

CEARÁ AUTORIZOU RETOMADA 
Colega de partido de Fátima, o 

governador cearense Camilo San-
tana liberou atividades presenciais 
em creches e escolas particulares 
para aulas de pré-escola a partir de 
1º de setembro. Ele destacou que 
a liberação das atividades se deu 
após aval do Comitê Cientí� co do 
Ceará. Inicialmente, a capacidade 
será para 30% das crianças e as 
unidades devem dar aos pais a op-
ção pelo ensino remoto. 

O governador a� rmou tam-
bém que a autorização para es-
colas públicas e demais séries das 
escolas privadas será avaliada no 
decorrer da semana pela equipe 
cientí� ca. 

EDUCAÇÃO | Comitê Científico estadual fará nova reunião para analisar possível volta às aulas, que foram 
interrompidas no dia 18 de março; Escolas particulares apresentaram protocolo sanitário para retomada

Retorno das aulas 
presenciais no RN será 
discutido na quarta-feira

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SINDICATO DAS 
ESCOLAS
PARTICULARES ENTREGOU 
PROTOCOLO 
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro oficial inscrito na JUCERN N.º 024/11, 
com escritório à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 

autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com 
sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular 
de 23/07/2012, no qual figura como Fiduciante ANA CLÁUDIA BAY GALVÃO, brasileira, solteira, gerente 
financeiro(a), CI nº 1803995 ITEP/RN, CPF nº 009.413.854-00, residente e domiciliada à Rua Ipanguaçu, 30,no 
bairro de  Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 15 de setembro de 2020, às 11:00 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 546.259,82, 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em uma 
unidade residencial nº 30, situada à Rua Ipanguaçu, lado ímpar, distando 15,00m da esquina mais próxima, 
formada por outra Rua Projetada, no bairro de Nova Parnamirim, no município de Parnamirim, em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, cobertura de madeiramento serrado com telhas coloniais, laje plana, piso cerâmico, esquadrias 
em madeira, revestimento cerâmico de piso a teto para banheiros, cozinha, área de serviço, contendo: terraço, 
estar, jantar, pergolado, copa/cozinha, área de serviço, circulação, BWC social e três quartos, sendo um suíte; 
com uma área construída de 151,20m², edificada em terreno próprio designado pelo lote 04 da quadra “05”, 
parte integrante do loteamento denominado “Andréa Karoliny”, medindo 450,00m² de superfície, limitando-se 
ao Norte, com a Rua Projetada, com 15,00m; ao Sul, com o lote 03, com 15,00m; ao Leste, com o lote 06, com 
30,00m; e, ao Oeste, com o lote 02, com 30,00m. Registrado no 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN, sob 
matrícula de nº 10209 em 21/10/2011. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30 de setembro de 
2020, no mesmo horário e site, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 119.055,77. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% 
sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

 
CONCESSÃO DELICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE 

OPERAÇÃO 
 

 FRUTATOTAL INDÚSTRIA DE CONGELADOS E FRIOS 
LTDA, com CNPJ: 10.850.219/0001-33 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO com validade até 18 de agosto de 2022 para 
a Fabricação de Conservas de frutas Rua Paulo Jardim S/N, 
Quadra 0012 Lote A3 Lote A4, Distrito Industrial I – Macaíba / 
RN. 
 

 
EMRESÁRIA 

AKLEGIA VERUSKA GADELHA TEIXEIRA DE ARAUJO 
 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconheci-
mento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitantes:  o Sr. RICARDO CRISTIAN URIBE LEWY, chileno, divorciado, comerciante, portador do Cédula de 
Identidade chilena sob o n° 10.535.900-4, portador do CPF/MF n° 718.487.424-28, e, a Sra. LORENA DEL PILAR VIDAL 
ROJAS, chilena, divorciada, empresária, passaporte emitido pela Republica de Chile sob o n° F24008087, portadora 
do CPF/MF n° 718.487.264-90, ambos residentes e domiciliados na Rua Isidoro Dubournais, 115, El Quisco, Chile, 
CEP: 2700000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.449, com escritório profi ssional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 1.308,97m²(mil, trezentos e oito metros e noventa e sete decímetros quadrados), imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.038.06.1044.0000.4 e, sequencial n° 
1.009023.1. L I M I T E S   E  C O N F R O N T A Ç Õ E S

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 52.000,00. A requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam o Sr. Dario Sancho Diaz, a Sra. Carolina Pires 
Pinto, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do requerente; II – a identifi cação 
do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfi cial e eventuais acessões 
ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confi nantes ou confrontantes de fato 
com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V 
–  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 31.08.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020, com 
o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA 
NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 17/09/2020, às 09h30min. 
Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 
Macaíba/RN, 28/08/2020. Maria do Socorro O. da Luz - CPL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL POTIGUAR B31 SPE SA., CNPJ 34.327.393/0001-64, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença de Operação - LO, para o SUBESTAÇÃO MEL 2 - 34,5/500kV, localizada na 
Vila Espírito Santo, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO EMAÚS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  –inscrito sobre CNPJ 03.979.385/0001-
79 torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um Transporte de 
Cargas Perigosas com capacidade para 46,6 T , localizado na Rodovia BR 101 1999 – Emaus  
- Parnamirim  - RN

JULIO CESAR DE MORAIS
Sócio Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NORTE:  Com  Dario Sancho Diaz.

LESTE:  Com  José Daniel Aran Fernandez.

SUL:    Com  José Daniel Aran Fernandez e Carolina Pires Pinto.

OESTE:  Com  Rua Projetada.

RECUPERAÇÃO | Sondagem da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte, publicada este mês 
pela Fiern, mostra uma retomada em relação ao ritmo de atividade verificado nos últimos meses de 2019

Construção civil 
potiguar volta a registrar 
crescimento após sete anos

A  construção civil potiguar apre-
sentou alta em julho, após estar 
por 81 meses em queda, segun-

do levantamento feito pela Federação 
das Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern). O último mês com resultado 
positivo aconteceu em setembro de 
2013.

A Sondagem da Indústria da 
Construção Civil, publicada este mês, 
mostra uma retomada em relação ao 
ritmo de atividade veri� cado nos úl-
timos meses de 2019. Os indicadores 
de expectativa também sugerem um 
cenário menos adverso para os próxi-
mos meses. Todos apresentaram cres-
cimento na passagem de julho para 
agosto, o que mostra menor pessimis-
mo dos empresários.

Apesar do resultado, o nível de 
atividade ainda foi considerado, pela 
maioria dos empresários, como abai-
xo do padrão usual para os meses de 
julho. Acompanhando o desempenho 
positivo da atividade, o nível médio de 
utilização da capacidade de operação 
(UCO), também subiu, atingindo 43%, 
o nível mais alto para um mês de julho 
desde 2017, quando o indicador alcan-
çou 44%.

O número de empregados, por sua 
vez, apontou recuo, ainda que menos 
acentuado do que no levantamento 
anterior. É importante salientar que a 
Construção foi um dos setores indus-
triais menos impactados pela pande-
mia do coronavírus, e tem mostrado 
uma rápida capacidade de recupera-
ção.

De fato, os empresários esperam 
aumento do nível de atividade do setor, 
ao mesmo tempo em que manifestam 
perspectivas de estabilidade nos no-
vos empreendimentos e nas compras 
de insumos; queda é esperada apenas 
no número de empregados, ainda que 
moderada. 

Já a intenção de investimento vol-
tou a subir – aumento de 7,8 pontos na 
comparação com julho (25,5 pontos) e 
de 9,1 pontos em relação a agosto de 
2019 (24,2 pontos).

Com isso, o índice registrou o valor 
mais alto para um mês de agosto desde 
2014, quando o indicador atingiu 40,9 
pontos. Comparando-se os indicado-
res avaliados pela nossa Sondagem 
Indústria da Construção com os resul-
tados de julho de 2020, divulgados no 
dia 24 para o conjunto do Brasil. 

O nível de atividade na indústria 
nacional registrou queda, embora 
menos acentuada do que em junho. 
Contudo, os empresários esperam 
crescimento nos empreendimentos, 
nas compras de matérias-primas e no 
número de empregados nos próximos 
seis meses.
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TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO

Outros materiais  sob consulta.
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NATHALLYA MACÊDO

O caso de uma menina de 10 anos 
do Espírito Santo que ficou grá-
vida após ter sido estuprada 

por um tio trouxe à tona a discussão 
sobre o aborto legal. Casos assim, 
contudo, são mais comuns do que se 
imagina. De acordo com o Ministério 
da Saúde, 21.154 bebês nasceram de 
mães com menos de 15 anos de idade 
em 2018. Além disso, dados do Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS 
apontam que o país registra, em mé-
dia, ao menos seis abortos por dia em 
meninas entre 10 a 14 anos. 

Pelo Código Penal Brasileiro, o 
aborto é permitido quando a gravidez 
é decorrente de um estupro e quando 
existe risco à vida da gestante, assim 
como quando há a anencefalia do fe-
to. O aborto de gestação oriunda de 
violência sexual é regulamentado por 
uma Norma Técnica do Ministério da 
Saúde, que considera que o procedi-
mento pode ser feito até a 22ª semana 
de gravidez ou com o feto pesando até 
500 gramas. 

No Rio Grande do Norte, foram 
feitos 16 abortos legais em 2019. Até 
junho desde ano, foram registrados 
mais 9 procedimentos. Deste total, 
dois foram realizados em pacientes de 
15 a 19 anos. Os dados são da Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
que acompanha os casos registrados 
no SUS. Ainda segundo a Sesap, a mé-
dia mensal de internações por aborto 
em unidades públicas foi de 251 no 
ano passado. Neste caso, o número 
abrange mulheres de todas as faixas 
etárias – sendo, a maioria, acometida 
por aborto espontâneo. Em 2020, até 
o momento, essa média mensal caiu 
para 186. 

O estado possui unidades capa-
citadas para realizar o abortamento 
nas oito regiões de saúde. No entanto, 
apenas a Maternidade Escola Januário 
Cicco e o Hospital José Pedro Bezerra 
(Santa Catarina), em Natal, e a Mater-

nidade Almeida Castro, em Mossoró, 
são referências para os atendimentos 
de alto risco, como é o caso de abortos 
feitos em crianças e adolescentes.  

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
A secretaria também monitora a 

tendência de gravidez na adolescên-
cia em todo o estado. Segundo um 
levantamento feito através do Sistema 
Nacional de Nascidos Vivos (SINASC), 
o RN vem diminuindo a quantidade de 
adolescentes (10 a 19 anos) grávidas 
nos últimos três anos. O número caiu 
de 17,8% em 2017 para os 15,55% do 
ano passado.

Os dados da secretaria, aliás, re-
fletem um processo de interiorização 
dos casos, que são maiores em mu-
nicípios como Assú, Pau dos Ferros, 
Santa Cruz, João Câmara e São José de 
Mipibu, frente a números menores em 
cidades como Mossoró e Natal. 

Em entrevista ao Agora RN, a 

médica Maria da Guia de Medeiros 
Garcia, médica ginecologista e gerente 
de atenção à saúde da Maternidade 
Escola Januário Cicco, contou que há 
diversos riscos em gestações prema-
turas. “Uma mulher com menos de 18 
anos ainda não tem uma maturação 
hormonal estruturada para receber 
um bebê, então há a possibilidade de 
ter uma doença chamada pré-eclâmp-
sia, quando acontece o aumento da 
pressão arterial, podendo ser fatal”.  

Mas, para a médica, o maior risco 
é o relacionado à saúde mental. “Uma 
criança precisa viver como tal. Ela 
precisa ir para a escola, ter amigos, 
brincar e estudar. Perder essas etapas 
pode causar um trauma psicológico 
enorme, tanto para a criança quanto 
para os demais familiares”. Segundo 
ela, 14 adolescentes com menos de 14 
anos tiveram bebês na Januário Cicco 
em 2020.  

Com quase quatro décadas de tra-

balho na maternidade, Maria acredita 
pela experiência na área que a inci-
dência de gravidez na adolescência é 
alta por falta de educação sexual. “Esse 
número não deveria nem existir. Falta 
o ensino nas escolas e especialmente 
em casa. Também observo que meni-
nas com situações financeiras compli-
cadas possuem pouco acesso à infor-
mação, se compararmos a garotas de 
classes sociais mais altas”.  

BOLETINS DE OCORRÊNCIA 
A Delegacia Especial de Defesa 

da Criança e do Adolescente do Rio 
Grande do Norte (DCA) registrou 85 
denúncias de estupro de vulnerável 
entre janeiro e junho de 2019. No 
mesmo período de 2020, o registro foi 
de 130 casos – um aumento de 52,9%. 
De acordo com a própria delegacia, os 
números refletem de maneira mais 
precisa as ocorrências registradas ape-
nas em Natal e Parnamirim, devido à 

escassez de denúncias efetivas em mu-
nicípios do interior do estado.  

O levantamento da delegacia de-
monstra ainda que a maioria dos ca-
sos de violência é intrafamiliar, ou seja, 
gerada por membros da família exten-
sa ou responsáveis, que mantêm com 
as crianças e os adolescentes relações 
próximas e vínculos afetivos. 

 PROCEDIMENTO  
Neste mês, um projeto de lei cau-

sou polêmica entre a Assembleia Le-
gislativa do RN e a sociedade potiguar. 
O texto, que nem chegou a tramitar 
nas Comissões da Casa após repercus-
são negativa, previa que as mulheres 
vítimas de estupro teriam que escutar 
sinais vitais do feto e assistir vídeos so-
bre as técnicas de abortamento antes 
do procedimento.  Para a dra. Maria 
da Guia, tais iniciativas podem ser 
consideradas um ataque psicológico 
àquelas que já estão traumatizadas 
em decorrência da violência sexual. 
“O procedimento padrão da Januário 
Cicco leva em consideração o estado 
emocional da vítima. Ela chega ao 
hospital, passa por uma enfermeira 
da emergência, por um médico, as-
sistente social e psicólogo. Depois de 
dialogar com esses profissionais, eu 
explico como é feito o aborto e, então, 
a mulher é encaminhada para o proce-
dimento. Claro, tudo isso sem terroris-
mo algum, sem juízo de valor”.  

O Ministério da Saúde, através da 
cartilha “Prevenção e Tratamento dos 
Agravos Resultantes da Violência Se-
xual Contra Mulheres e Adolescentes”, 
explicita que não é exigido a apresen-
tação de boletim de ocorrência e nem 
autorização judicial para a realização 
do abortamento. Basta que a mulher 
compareça ao serviço médico. “Re-
comendamos que o estuprador seja 
denunciado, pois o ato é um crime que 
deve ser punido. No entanto, não é al-
go necessário para que o procedimen-
to seja realizado”, afirmou a médica 
ginecologista.  

Rio Grande do Norte registrou nove 
abortos legais em 2020, diz Sesap
ASSISTÊNCIA | Código Penal Brasileiro define que o aborto é permitido quando a gravidez é decorrente de um estupro, quando há risco à vida para a gestante ou se há a anencefalia 
do feto. RN tem três unidades hospitalares que fazem o procedimento médico que acontece quando a mulher está na 22ª semana de gravidez ou com o feto pesando até 500 gramas

Médica Maria da Guia de Medeiros Garcia, médica ginecologista e gerente de atenção à saúde da Maternidade Escola Januário Cicco
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O CARIBE É AQUI 
NATHALLYA MACEDO 

Que o Rio Grande do Norte é um 
cenário paradisíaco os poti-
guares sabem, mas nem todos 

os brasileiros conhecem as praias de 
águas claras, a gastronomia típica e a 
receptividade afetiva do povo do Nor-
deste. É por isso que ações de divulga-
ção de pontos turísticos são sempre 
bem-vindas. Em 2013, a Globo trouxe 
um elenco de atores e atrizes para gra-
var a novela Flor do Caribe em lugares 
como Baía Formosa, Pipa, Base Aérea 
de Natal, Forte dos Reis Magos e du-
nas de Genipabu.   

O Agora RN conversou com o jor-
nalista e colunista de TV, Lucas Félix, 
sobre a importância da gravação, que 
aconteceu há 7 anos, e sobre o retor-
no da exibição, que começa nesta 
segunda-feira 31 no horário das seis. 
“A história se passava em uma cida-
de � ctícia, a Vila dos Ventos. Mesmo 
assim, as referências ao estado e ao 
nosso estilo de vida eram constantes. 
Candinho, personagem de José Lore-
to, tinha até uma cabra de estimação”, 
relembrou.    

Além disso, as cenas representa-
ram com nitidez as belezas naturais – 
admiradas pelo autor da novela, Wal-
ther Negrão – e contavam também 
com a participação de potiguares co-
mo � gurantes. “Muitos funcionários 
de bares e bugueiros participaram da 
rotina de gravação e são lembrados 
até hoje por causa dessa grande e po-
sitiva exposição”, a� rmou Lucas.  

A narrativa focava no romance en-
tre Ester (Grazi Massafera) e Cassiano 
(Henri Castelli). Alberto (Igor Rickli), 
amigo de infância dos dois, retornou 
para a vila após três anos afastado. Re-
jeitado por Ester, Alberto decidiu con-
quistá-la a qualquer custo, passando 
por cima do amigo. “Ele armou uma 
cilada para Cassiano, que entregou 
diamantes falsos para um chefe de 
uma má� a na Guatemala. Cassiano 
acabou � cando separado de Ester por 
um bom tempo”.   

Lucas acredita que Flor do Caribe 
foi escolhida para ser reexibida neste 
momento de pandemia por ter um 
enredo leve. “Como estamos vivendo 
uma etapa tão difícil, acho que o con-
texto despretensioso da trama será 

agradável para quem está em casa. A 
edição reacende a valorização da cul-
tura potiguar”.  

Para ele, a novela será estendida, 
tendo poucos cortes, para que não se-
ja necessária uma outra reprise antes 
de uma produção inédita. “Deve durar 
até janeiro ou fevereiro nas telas. Será 
verão e alta estação então, caso a vaci-
na para Covid-19 já esteja disponível, 
muitas pessoas estarão interessadas 
em viajar e o RN estará na mente de-
las”, avaliou.  Na época da projeção 
original, em 2013, Flor do Caribe teve 
dois capítulos que não foram ao ar 
devido a coberturas jornalísticas. “A 
primeira interrupção ocorreu quando 
estava acontecendo o protesto nacio-
nal, conhecido como ‘Manifestação 
dos 20 centavos’. Com a cobertura 
dos eventos que marcaram a vinda do 
Papa Francisco ao Brasil, um capítulo 
também deixou de ser exibido”.   

A produção vai suceder a novela 
Novo Mundo, de 2017. “A obra de épo-
ca não está indo bem na questão de 
audiência então � cou decidido tentar 
algo mais contemporâneo”, comentou 
o colunista. 

NOVELA   | Hoje, a Globo começa a reexibir Flor do Caribe – que foi gravada em praias potiguares. O Agora RN conversou com um colunista de TV sobre a trama 

BELEZA POTIGUAR Cenas representaram com nitidez as belezas naturais – admiradas pelo autor da novela, Walther Negrão – e contavam também com a participação de potiguares como fi gurantes

TRIO Alberto (Igor Rickli), Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli)

DIVULGAÇÃO
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VISADO 
Nacionalmente, o ministro 

do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho continua 
chamando os ‘holofotes’ 
para si, principalmente 
pela aproximação com Jair 
Bolsonaro. E neste domingo, 
por este motivo, ele esteve 
mais uma vez em destaque na 
imprensa nacional. 

 
REVIRANDO 

Em tom de crítica, o 
jornalista Sérgio Fausto 
destacou em artigo publicado 
no Estadão que o político 
potiguar de “voz mansa” 
deixaria o avô Djalma Marinho 
“vexado” com a sua ligação 
com um político como o atual 
presidente da República.  

AO CONTRÁRIO 
É que, segundo lembra 

Fausto, o avô do ministro do 
Desenvolvimento era culto, 
educado e lutou “contra as 
piores arbitrariedades do 
regime autoritário”. O inverso 
do que hoje defende o neto 
ao se posicionar ao lado do 
bolsonarismo. 

DE CANDIDATA À COORDENADORA 
A deputada federal 

Natália Bonavides será a 
Coordenadora Política da 
campanha do Senador Jean 
Paul Prates a prefeito de Natal. 
A parlamentar, que era a 
candidata ‘dos sonhos’ do PT 
para a disputa de novembro 
próximo, disse “sim” para o 
desa� o neste � m de semana. 

PROJETO 
“Ontem (sábado), recebi o 

convite do companheiro Jean 
Paul, nosso pré-candidato do 
PT à prefeitura de Natal, para 
ser a coordenadora política 
da campanha. Vamos juntos 
apresentar para Natal um 
projeto de cidade democrática 
e popular!”, escreveu ela em 
seu per� l no Instagram, neste 
domingo. 

APOIO 
Famosos do PSOL estiveram 

presentes no lançamento 
virtual da pré-candidatura do 
professor Robério Paulino a 
vereador de Natal, na última 
quinta-feira.  

FAMOSOS 
O evento ocorreu através 

do aplicativo Google Meet, que 
� cou superlotado, com mais 
de 250 pessoas, e recebeu o 
presidente nacional do partido, 
Juliano Medeiros, e o deputado 
federal Glauber Braga, eleito 
entre os 10 melhores deputados 
federais do Brasil no prêmio 
Congresso em Foco. 

CONFIANTE 
Em contato com a coluna, o 

professor Robério demonstrou 
otimismo com relação ao futuro 
político, que inclui a possibilidade 
de assumir mandato na Assembleia 
Legislativa. “Nossa campanha 
cresce rápido. Se vier o mandato de 
deputado estadual, o que é muito 
provável, melhor. Se demorar, 
vamos à Câmara primeiro”, 
a� rmou. 

DEMONIZADOS 
Interessante o artigo da repórter 

especializada em economia e 
colunista da Folha de S.Paulo Flávia 
Lima, publicado neste domingo, a 
respeito da cobertura jornalística 
quando se aborda os supersalários 
do serviço público. 

IMPRECISO 
Intitulado “A ‘Geni’ da cobertura 

jornalística”, o texto mostra como 
a imprensa generaliza ao tratar 
as distorções no universo salarial 
do funcionalismo público e usa 
“termos simplistas e acusatórios” 
– como “servidores do Brasil” 
- que atingem a totalidade dos 
trabalhadores desse ‘ramo’.  

NÃO DÁ PARA GENERALIZAR 
Quando, na verdade, há uma 

casta que domina os supersalários: 
Judiciário, MP e carreiras 
federais. “Servidor público é uma 
categoria ampla que inclui de 
desembargadores a auxiliares de 
limpeza”. 

CULTURA 
A Assembleia Legislativa do 

RN debateu, na última sexta-feira 
(28), a aplicação e destinação dos 
recursos oriundos da Lei Aldir 
Blanc no Rio Grande do Norte. 
Pontos como os critérios, prazos, 
cobertura, participação popular 
e outros, foram abordados em 
audiência pública realizada através 
de videoconferência. 

AJUDA 
“O projeto envolve três ações: 

a renda básica emergencial, o 
subsídio mensal para manutenção 
de espaços artísticos e culturais 
e a publicação de editais para 
aquisição de bens e serviços”, 
pontuou o controlador-geral do 
Estado, Pedro Lopes, representando 
o Comitê Estadual da Lei. 

ACESSO 
Para o deputado Ubaldo 

Fernandes (PL), que promoveu 
a discussão entre secretários de 
Cultura do Estado e da Prefeitura 
Municipal de Natal, destacou que 
“o segmento da cultura é um dos 
mais prejudicados pela pandemia”, 
que esse auxílio será de grande 
importância, mas que é preciso 
esclarecer melhor sobre como os 
artistas poderão ter acesso aos 
recursos. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O Brasil perdeu a relevância 

no MSCI (Morgan Stanley 
Capital International), empresa 
americana que publica índices das 
principais ações do mundo, mede o 
desempenho das Bolsas de Valores 

com o PSL, a direção do partido 
em São Paulo fará sua convenção 
hoje e confirmará a candidatura da 
deputada federal Joice Hasselmann 
(PSL-SP) a prefeita da capital paulista, 
hoje adversária do presidente. 

e é referência global para ações 
emergentes. 

>>Em meio à reaproximação 
de Jair Bolsonaro (sem partido) 

Passeio de bike: Deputado Ezequiel 
Ferreira curtindo um domingo saudável 
ao lado do herdeiro João Ezequiel

O professor André Cury está lançando o Portal do 
Conhecimento que leva seu nome e promete dar aquela 
mãozinha a mais para reforçar os estudos na preparação 
para o ENEM. A plataforma digital disponibiliza 
conteúdos exclusivos de matemática, preparados por um 
dos melhores professores do mercado

A deputada federal Natália Bonavides dizendo 
“sim” ao convite do senador Jean Paul-Prates para 
coordenar a campanha petista à Prefeitura de Natal
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A semana deve começar sem muitas novidades. Sol e 
Mercúrio abastecem sua energia para encarar o trabalho 
e dar conta dos seus afazeres sem grande difi culdade. 
Busque o apoio dos amigos para o que precisar, mas 
evite depender demais deles.

Trabalho e família devem dividir a sua atenção hoje. Com 
Plutão na Casa 4, você vai querer resolver as pendências 
domésticas o quanto antes. O astro se opõe a Vênus na 
Casa 10, que aumenta a sua preocupação com a carreira 
e o sucesso. 

A Lua está no ponto mais alto do seu Horóscopo e, ainda 
que não faça aspecto com ninguém hoje, dará incentivo 
sufi ciente para você investir no trabalho e batalhar pelo 
seu reconhecimento na profi ssão. Sol e Mercúrio trocam 
likes no seu paraíso astral.

A Lua na Casa 4 sugere que assuntos de casa e família 
devem ocupar você durante boa parte do dia. Quem 
trabalha em casa ou com serviços domésticos terá um 
início de semana bem produtivo. Sol e Mercúrio na Casa 
das Associações vão estimular as parcerias.

Família e carreira devem disputar a sua atenção neste 
início de semana. Procure dividir melhor a sua atenção 
para não ter que lidar com cobranças. Netuno retrógrado 
e em oposição com Mercúrio avisa que nem tudo será 
como você planejou.

A Lua na Casa 3 vai facilitar a sua comunicação com 
outras pessoas. No trabalho, procure participar mais dos 
debates, pois você terá boas opiniões para dar e usará os 
argumentos certos para convencê-las. Também será mais 
fácil negociar, pechinchar e fazer acordos.

Câncer, a segundona não está para amadores, viu, 
minha fi lha? Vênus treta com Plutão e alerta que você 
deve ter cuidado com disputas e rivalidades no trabalho. 
É melhor não dar mole para a concorrência e usar todos 
os seus talentos para se destacar no que faz. 

A Lua brilha no seu signo e incentiva você a mostrar 
os seus talentos e sua força. Além disso, a fada sensata 
Vênus segue o rolê na sua Casa 6 e anuncia uma fase 
de boas oportunidades no trabalho. Você também estará 
mais prestativx e terá prazer em auxiliar os colegas.

Plutão e Netuno podem causar algumas instabilidades 
na sua rotina. Aceita que dói menos, minha fi lha. Neste 
caso, o melhor é se adaptar às mudanças sem tanto 
sofrimento e controlar o estresse para não prejudicar 
a sua saúde. A Lua na Casa 7 estimula a cooperação 

A semana pode começar meio parada e caberá a você 
dar mais ritmo às coisas. A Lua segue o baile na sua Casa 
2 favorece as fi nanças, então, atenção ao que acontece 
à sua volta para identifi car novas formas de ganhar 
dinheiro. 

Você vai encarar o trabalho com o compromisso e a 
dedicação de sempre. A Lua na Casa 6 indica que não 
terá moleza no serviço, mas com Sol e Mercúrio no seu 
signo, você usará todos os seus talentos para contornar 
obstáculos e dar conta do recado sem grande difi culdade.

Eita, Peixes, a Lua está que nem encosto na sua Casa 12 
e pode causar preguiça e desânimo, mas é segunda-feira, 
a semana só está começando, por isso, trate de reagir e 
encarar os desafi os com fé e coragem. Vários astros vão 
favorecer as parcerias, então, una-se aos colegas.

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)

SBT estende trabalho em casa até o fi m do ano 
Desde o início da pandemia, 

o SBT tem estudado alguns 
cenários para a volta da maioria 
de seus pro� ssionais, tanto na 
sede da Anhanguera quanto 
regionais.

Inicialmente falou-se em julho, 
depois agosto. Agora, porém, 
“sempre priorizando a saúde e 
segurança dos colaboradores”, 
se decidiu estender o período de 
teletrabalho (home o�  ce) até 

dezembro.
Ordem válida para pessoas 

de áreas de suporte ou 
administrativas que já atuam de 
forma remota. São elas: Diretoria 
Administrativa, Diretoria de 
Inteligência e Mercado, OPEC, 
Diretoria Comercial, RH, 
Assessoria de Comunicação 
e todos os pro� ssionais 
administrativos da Produção, 
Técnica e Operações, no CDT 

e Regionais, assim como os do 
grupo de risco.

Com a extensão do trabalho 
em casa, o SBT decidiu dar 
uma ajuda de custo aos seus 
funcionários, de R$ 80,00, para 
cobrir gastos com internet e 
eletricidade.   

Apesar da � exibilização 
em várias regiões do País, a sua 
direção entende que o isolamento 
social ainda se faz necessário.    

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 Já existiram algumas, mas nesta 
semana Marcos Mion deve cumprir 

nova agenda de compromissos 
na “Fazenda”... No meio deles, 

incluem-se reuniões e gravações de 
pilotos.Depois de uma semana de 
folga, Luciana Gimenez volta hoje 

aos estúdios da Rede TV!. A Rede 
TV! estreia nesta segunda, meia-

noite, “Renda Extra”, programa com 
apresentação do empresário André 
Antunes. Horário vendido. Tudo 

certo: “Programa do Ratinho” volta, 
ao vivo, nesta segunda no SBT... 
Arnaldo Saccomani, morto na 

semana passada, será homenageado. 
Foi jurado do programa...Evandro 
Santo e Sebastian passam a ser as 

novidades. Deo Garcez, como Dr. 
Emir, também volta a gravar a novela 
“Salve-se Quem Puder” na Globo. 
Na CNN Brasil, Cristiane Dias pediu 

para sair do hard News... Mas, a 
princípio, continua na casa à disposição 

de novos trabalhos... O caso de 
Cristiane está em discussão e as partes 
buscam um melhor entendimento para 

“reafi rmar a parceria”. 

NADA DIFERENTE
A determinação na Disney, em se 

tratando dos canais ESPN e Fox Sports 
também é a mesma. Ninguém vai 
voltar aos estúdios este ano. A ordem 
é que os programas continuem sendo 
apresentados de casa.

DETALHE
A Libertadores volta no próximo 

dia 15, com transmissão do Fox Sports. 
Nada de ESPN, pelo menos, até agora. 
Mesmo sem nenhuma decisão, acredita-
se que serão escalados narradores e 
comentaristas das duas nas transmissões 
dos jogos. Mas tudo de casa. Nada de 
estádio ou estúdio.

POR OUTRA
A Conmebol tinha prometido para 

semana passada, mas deixou para essa 
uma solução sobre o caso “Libertadores”. 
Ao transferir a decisão, informou 
aos interessados que “as propostas 
foram recebidas, mas todas abaixo da 
expectativa”.

VAI DAÍ QUE...
Fontes do mercado entendem que, 

por trás de tudo, existe a chance de um 
escancarado “jogo de cena”: A Conmebol 

poderá dizer: “todas as TVs foram 
convidadas a participar da licitação, da 
forma mais democrática, mas a nova 
proposta da Globo ainda foi a melhor”. 
Prêmio de consolação, a Sul-Americana.

ESTRADA
De férias na TV desde o trabalho 

em “Bom Sucesso”, em 2019, Antonio 
Fagundes vai completar em janeiro 55 
anos de pro� ssão. Fagundes que hoje 
é muito atuante nas redes sociais, em 
especial, o Instagram.  

 
PARADO

Uma parceria Globo e Maria Farinha 
Filmes, a série “Aruanas”, segunda 
temporada, continua sem data para 
reinício de gravações. A nova edição se 
passa em São Paulo e teve seu trabalho 
interrompido por causa da pandemia. 

 MUDOU
Duas razões levaram a Band a 

alterar as datas dos debates municipais 
em São Paulo: esperar o registro das 
candidaturas e também a expectativa 
de diminuir o número de candidatos. 
Primeiro turno será no dia 1º de outubro 
e, onde houver necessidade do segundo, 
em 19 de novembro.

ONIPRESENÇA
Carolina Dieckmann é mais um 
nome a “alugar” a TV, por causa 
das reprises – “Fina Estampa”, 
às 21h, e brevemente, “Laços de 
Família” no “Vale a Pena”. Isso, 
e mais a possibilidade de uma 
novela inédita, “Quanto Mais 
Vida, Melhor”, na fi la das sete da 
noite.

ESTEVAM AVELLAR
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O Brasileirão só terminará em fe-
vereiro, mas o fim de 2020 será 
importante para mais da meta-

de dos clubes participantes. Afinal, 11 
deles passarão por eleições presiden-
ciais no período. O elevado número de 
disputas já chamaria a atenção para o 
cenário, que se torna ainda mais im-
portante pelo contexto de crise finan-
ceira e mudanças no futebol nacional.

A pandemia do coronavírus parali-
sou as competições por quatro meses, 
afastou os torcedores das arquibanca-
das por tempo indeterminado e afetou 
as contas dos times, deixando algumas 
ainda mais fragilizadas. Além disso, os 
próximos anos devem ficar marcados 
por alterações nos modelos de nego-
ciação dos direitos de transmissão 
dos torneios e de gestão, com a possi-
bilidade de adoção do clube-empresa. 
Assim, especialistas apontam que os 
eleitos vão enfrentar o maior desafio 
da história do futebol.

“É um momento desafiador por 
juntar a questão da Covid-19, que afe-

tou brutalmente as finanças e as ativi-
dades dos clubes, com um ambiente 
de grandes mudanças estruturais, 
com os clubes tendo de se adaptar a 
um xadrez de negociações. Antes, os 
clubes recebiam um cheque da Globo 

e cediam várias propriedades. Agora, 
vai se negociar múltiplas proprieda-
des para plataformas, com múltiplos 
parceiros. Além disso, a inovação 
chegou ao mundo do futebol”, afirma 
Fernando Ferreira, sócio-diretor da 

Pluri Consultoria. A maior parte das 
eleições não teve suas datas definidas, 
embora o clima político esteja quente 
em vários clubes. Nesses casos, há al-
gumas coincidências: a antecipação as 
discussões e a apresentação de diver-
sos candidatos. Nesse cenário, os casos 
mais claros são Vasco, São Paulo, San-
tos, Corinthians e Coritiba

A disputa no Santos, por exemplo, 
promete ser intensa. Além de José Car-
los Peres, que ainda não confirmou se 
buscará novo mandato, nomes como 
Esmeraldo Tarquinio, Milton Teixeira 
Filho, Rodrigo Marino e Andrés Rue-
da podem participar do pleito. No 
São Paulo, a eleição, prevista para no-
vembro, deve envolver Julio Casares e 
Roberto Natel, que recentemente ven-
ceu uma disputa com Marco Aurélio 
Cunha para ser o candidato de oposi-
ção Com o clube em crise, os candida-
tos têm buscado se manter afastados 
de Carlos Augusto de Barros e Silva, o 
Leco, atual presidente e alvo de críticas 
da torcida.

REPRODUÇÃO

AFP

Metade do times da Série A vão 
escolher presidentes em 2020
POLÍTICA | Brasileirão só terminará em fevereiro, mas até o fim deste ano 11 deles passarão por eleições presidenciais no período. Elevado número 
de disputas já chamaria a atenção para o cenário, que se torna ainda mais importante pelo contexto de crise financeira e mudanças no futebol

Fltam apenas duas vitórias para 
Lewis Hamilton se igualar a Mi-
chael Schumacher como o maior 

vencedor da Fórmula 1 em número 
de corridas. E o piloto inglês resolveu 
mandar uma mensagem bem direta 
após o triunfo no GP da Bélgica, em 
Spa-Francorchamps.

“Honestamente, é uma loucura 
pensar que estou indo de 35 para 36 
anos, mas me sinto melhor do que 
nunca, então é algo positivo”.

Curiosamente, o recorde pode vir 

no GP da Toscana, em Mugello, justa-
mente a casa da Ferrari, equipe pela 
qual o alemão fez história. As duas pró-
ximas corridas serão na Itália. Antes de 
Mugello, os pilotos aceleram em Mon-
za, dia 6 de setembro.

E é bem difícil acreditar que as 
próximas etapas não terminem com 
triunfo de Hamilton, tamanha sua so-
berania na temporada. Com a vitória 
de ponta a ponta em Spa-Francor-
champs, o inglês agora soma cinco vi-
tórias em sete provas no ano. A maioria 

delas conquistada sem ter a liderança 
ameaçada.

Após seu 89° triunfo na Fórmula 1, 
o inglês festejou com a saudação Wa-
kanda, homenageando mais uma vez o 
ator Chadwick Boseman, que morreu 
aos 43 anos, vítima de câncer. O piloto 
já havia dedicado a pole ao protagonis-
ta de “Pantera Negra”, que, segundo ele, 
o inspirou a dirigir à perfeição. 

São 40 corridas seguidas comple-
tadas pelo inglês. E, em todas, pontu-
ando. Inglês homenageou ator Chadwick Boseman

‘Me sinto melhor do que nunca’, diz 
Hamilton após 89ª vitória na F-1

LIDERANÇA

 Carlos Augusto de Barros e Silva, atual presidente do São Paulo, é alvo de críticas da torcida

BRASILEIRO

RESULTADO

A experiência de Hernanes e 
os garotos oriundos das catego-
rias de base garantiram ao São 
Paulo a vitória sobre o Corin-
thians por 2 a 1 neste domingo, no 
Morumbi, pela sexta rodada do 
Campeonato Brasileiro. Com um 
gol aos 46 minutos do segundo 
tempo, o time tricolor assegurou 
o resultado positivo, que pode le-
var um pouco de calmaria ao time 
comandado por Fernando Diniz 
e pressão no trabalho de Tiago 
Nunes.

Hernanes abriu o placar, 
Ramiro empatou e nos minutos 
finais, Toró, de 21 anos, cruzou 
para o jovem Brenner, de 20 anos, 
acertar um cabeceio certeiro e ga-
rantir o resultado. Um fato curioso 
é que Brenner tem seis gols com a 
camisa tricolor, sendo três deles 
contra o Corinthians.

Com o resultado, o São Paulo 
chegou aos 13 pontos e alcançou a 
vice-liderança do Brasileirão. Já o 
Corinthians permanece com cin-
co pontos e está na 13ª colocação, 
mas pode perder mais posições 
ao final da rodada.

Aniversariante do dia, o 
atacente do Flamengo, Gabriel 
Barbosa, foi autor do gol da vitó-
ria por 1 a 0 do Flamengo neste 
domingo contra o Santos.  Numa 
partida movimentada, em que a 
equipe santista teve dois gols anu-
lados pelo VAR nos primeiros 15 
minutos de jogo. Com o resultado, 
o Flamengo chega aos oito pontos 
e está em 9º no Brasileirão.

COM GOL NO FIM, 
SÃO PAULO BATE O 
CORINTHIANS NO 
MORUMBI

NA VILA BELMIRO, 
FLAMENGO VENCE 
SANTOS E SOBE NA 
TABELA


