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Natal terá 
vacinação drive-
thru em 6 pontos

Partidos já discutem 2022 
e tentam montar chapa 
para derrotar Fátima

Campeonato Potiguar de 
2021 terá pontapé inicial 
em 24 de fevereiro

ELEIÇÕES. 4 | Articulação de PSDB, 
MDB, PSD e PL gira em torno da 
construção de um polo alternativo ao 
do PT – que deve confirmar em 2022 
a candidatura à reeleição de Fátima 
Bezerra para o Governo do Estado e 
de Jean Paul Prates para o Senado

FUTEBOL. 4 | Federação Norte-rio-
grandense de Futebol definiu que a 
primeira partida da competição será 
um duelo entre o atual campeão, o 
ABC, e o Globo. Band Natal fez uma 
proposta para aquisição dos direitos 
de transmissão em TV aberta

CORONAVÍRUS. 8 | De acordo com a 
Prefeitura de Natal, será feita ainda 
uma parceria com a UFRN para 
levar a vacina a condomínios, com 
agendamento prévio. A previsão é 
de que as doses cheguem à capital 

potiguar no dia 20 de janeiro. Após 
uma reunião com o Ministério da Saúde 
nesta quinta-feira 14, prefeitos disseram 
que, de acordo com o ministro Eduardo 
Pazuello, a vacinação contra a Covid-19 
começará em todo o país na quarta-

feira 20. A data, no entanto, depende 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) liberar o uso 
emergencial das vacinas Coronovac e 
Astrazeneca. A decisão da Anvisa está 
prevista para sair no domingo 17.

ALAN PERSA 
CANTA ORGULHO 
DE SER POTIGUAR 

Artista lança hoje 
“Comedor de Camarão”  
em todas as plataformas 
digitais - Página 13digitais - Página 13
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BORIS JOHNSON É MALA
Com o triplo da população, o 

Brasil tem tido número de casos bem 
menor ao do Reino Unido, onde a 
“nova variante” da covid levou vários 
países a proibirem seus voos. Mas 
ontem o primeiro-ministro mala 
Boris Jonhson proibiu voos do Brasil 
alegando a “variante brasileira”. Que 
variante?

FALTOU DIGNIDADE
Outro mala, Emmanuel Macron 

divulgou em 2019 foto de 20 anos atrás, 
do Peru, como “prova” da “Amazônia 
em chamas no Brasil”. O francês sabia 
que havia mentido, mas não teve a 
dignidade de pedir desculpas.

BOLSOMACRI
“Fora do binômio reformas-

privatizações não há salvação”, adverte 
o cien-tista político Paulo Kramer 
sobre os desafios da economia, “e se 

Bolsonaro não se convencer disso, vai 
virar o Maurício Macri da vez.”

MAIS UM
André Janones (Avante-MG) 

lançou candidatura a presidente da 
Câmara com base numa só bandeira: 
o auxílio emergencial. Rivaliza com 
Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-
SP) e Capitão Augusto (PL-SP) e Marcel 
van Hattem (Novo-SP).

RECORDE EM 2020
A cidade de São Paulo encerrou 

2020 com maior número de 
alvarás con-cedidos em 20 anos; 
984 autorizações para novos 
empreendimentos verti-cais, segundo 
a Associação de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc).

PENSANDO BEM...
... não importa a origem da vacina, 

desde que o destino seja o Brasil.

A Polícia Federal aprofunda investigação sobre suposta má� a 
de venda de sentenças em Goiás, como a que a Operação Faroeste 
desarticulou na Bahia. A PF apura inclusive as circunstâncias do 
assassinato de dois ad-vogados, em outubro. Marcos Aprígio Chaves, � lho 
do desembargador Leobino Chaves, e Frank Alessandro Carvalhaes foram 
mortos dentro de um escritório em Goiânia. O fazendeiro Nei Castelli 
está preso em Apareci-da de Goiânia, acusado de ser mandante. Ele nega 
participação. 

STF AVALIA SOLTURA
O Tribunal de Justiça de Goiás 

negou pedidos de soltura do 
fazendeiro, que agora impetrou 
habeas corpus no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

DENÚNCIAS NO CNJ
As investigações são reforçadas 

por denúncias levadas ao Conselho 
Naci-onal de Justiça (CNJ), que se 
encontram sob análise.

CRIME ORGANIZADO
Como na Bahia, há indícios de 

atuação de um grupo de advogados 
e ma-gistrados fraudando 
processos judiciais. 

O ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, continua com a estranha in-
sistência de eleição presencial da nova Mesa Diretora, em local fechado, 
apesar da pandemia de coronavírus. Os 513 deputados, além de 

assesso-res e servidores, somados, chegam a 3 mil pessoas que voltarão aos 
es-tados como possíveis vetores de contaminação. Maia usa os microfones 
e redes sociais para “defesa do isolamento” e criticar aglomerações. Mas 
agora quer impor aglomeração na própria Câmara. Maia disse há dias que 
“ninguém � caria” contra votação presencial: “De-fendemos e queremos que 
os deputados estejam em Brasília”. Parlamentares contrários à ideia a� rmam 
que Maia deve acreditar que eleição presencial pode bene� ciá-lo e ao seu 
pupilo, Baleia Rossi. O sistema de informática da Câmara já tem disponível um 
sistema para fazer a votação remota, que Maia cogita apenas para o “grupo de 
risco”. Servidores da Câmara, apreensivos, a� rmam que o interesse político 
na eleição passou por cima do sanitário e vai colocar muitas vidas em risco.

Aandidato do MDB à presidência 
da Câmara, Baleia Rossi (SP) se 
reuniu com representantes de 

seis centrais sindicais nesta quinta-
-feira, 14, em São Paulo, e recebeu uma 
carta de reivindicações com temas que 
vão da vacina contra a covid-19 ao for-
talecimento da organização sindical.

Após o encontro, o deputado a� r-
mou que vê os pedidos como perti-
nentes e destacou a necessidade de o 
País ter um plano de vacinação para 
a retomada da economia. Da mesma 
forma, defendeu a votação da reforma 
tributária como crucial para superar a 
crise.

“A retomada econômica só vai ser 
plena com a vacina. A questão da Ford 
(que anunciou o � m da produção de 
veículos no País) preocupa. A priori-

dade, portanto, tem que ser a votação 
da reforma tributária de nossa autoria, 
que vai melhorar o ambiente de ne-
gócios. É um projeto que está muito 
maduro. A partir de fevereiro, vamos 
ter um amplo diálogo sobre ele.”

Uma das demandas dos sindicatos 
é a manutenção do auxílio emergen-
cial de R$ 600 e de medidas para pa-
gamento de salários de trabalhadores 
com contrato suspenso ou com redu-
ção de jornada. Baleia a� rmou: “Preci-
samos votar o Orçamento, esperamos 
que o Ministério da Economia possa 
buscar soluções enquanto não houver 
vacina ou reforço no Bolsa Família, pa-
ra que possa suprir esses vulneráveis, 
com responsabilidade � scal, e para 
não estourar as contas públicas.”

Apoiado pelo PT, Baleia voltou a 

a� rmar que sua candidatura não re-
presenta a oposição, mas, sim, “a inde-
pendência” da Câmara. Seu principal 
adversário é Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), que tem apoio do Palácio do 
Planalto. “Nossa candidatura não é de 
oposição, mas é da independência. A 
Câmara tem que ter a defesa da demo-
cracia. Vacina tem que ser prioridade 
de todos.”

Presidente da Central de Sindi-
catos Brasileiros (CSB), Antônio Neto 
criticou o governo Bolsonaro e disse 
con� ar mais no Congresso para a so-
lução de problemas do País. “O Con-
gresso tem sido a instituição capaz de 
enfrentar os problemas do País diante 
da incapacidade e imbecilidade do 
Executivo. Se depender de Bolsonaro, 
permaneceremos no abismo”, disse.

Após reunião com centrais, Baleia 
Rossi diz defender reforma tributária

CÂMARA

SAÚDE |  Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, será o local da internação dos enfermos transferidos 
de Manaus; transferência médica ocorre após interlocução entre os governadores do Amazonas e do RN

O Hospital Universitário Onofre 
Lopes (Huol-UFRN), em Natal, 
receberá 10 pacientes transferi-

dos do Amazonas, que enfrenta colap-
so no sistema de saúde local, segundo 
informou o governador amazonense 
Wilson Lima nesta quinta-feira 14. A 
informação foi con� rmada com exclu-
sividade ao Agora RN pela Secretaria 
de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte (Sesap).

A capital amazonense passa por 
um aumento dramático no número 
de casos, internações e mortes por Co-
vid-19: média móvel de mortes cresceu 
183% nos últimos 7 dias. Os hospitais 
estão lotados e sem oxigênio para os 
pacientes. Ainda não há data para 
transferência.

A transferência dos pacientes para 
o Rio Grande do Norte foi acatada pe-
la governadora Fátima Bezerra ainda 
durante a tarde desta quinta-feira. Ela 
recebeu um telefone do governador do 
Amazonas, Wilson Lima, que solicita-
va vagas de internação para pessoas 
internadas em unidades hospitalares 
de Manaus.

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, visitou o Amazonas nesta 
semana e a� rmou que Manaus é “prio-
ridade nacional neste momento”.

Além do Rio Grande do Norte, de 

acordo com o governador Wilson Li-
ma, os lugares que devem atender pa-
cientes amazonenses são: Goiás, Piauí, 
Maranhão, Brasília e Paraíba.

O governo diz ter feito um estudo 
dos estados para decidir quais partici-
pariam do acolhimento aos pacientes 
para que não sobrecarregassem a rede 
assistencial de outros locais.

O Coronel Franco Duarte, repre-
sentante do Ministério da Saúde, a� r-
mou que serão transportados pacien-
tes com estado de saúde considerado 

em fase moderada da doença.
“Todos estamos voltados para o fo-

co no paciente, para que a gente tenha 
sucesso e que chegue no destino com 
toda a segurança e o acolhimento que 
o nosso doente tem que ter, que é o 
acolhimento de excelência”, disse.

Um dos primeiros estados a re-
ceber pacientes do Amazonas é o 
Piauí. Na manhã desta quinta-feira, 30 
pacientes oriundos de Manaus com 
Covid-19 foram encaminhados para 
Teresina.

Pacientes amazonenses serão transferidos para  Hospital Universitário Onofre Lopes

RN vai receber dez pacientes com 
Covid-19 transferidos do Amazonas

AFP
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Olhando para o tamanho da comitiva, a expectativa era que uma obra 
grandiosa fosse inaugurada ou que um investimento espetacular 
fosse anunciado. Afinal de contas, eram três ministros de Estado 

mobilizados, sem contar com deputados, prefeitos, assessores aos montes 
e o fato de tudo ser televisionado.

Na prática, porém, quase nada de concreto. A agenda dos ministros 
Fábio Faria (Comunicações), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) 
e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) no Rio Grande do Norte, no 
início da semana, foi cercada, na verdade, de muita espuma.

Parando para pensar, o estardalhaço todo foi feito pela comunicação 
do governo Bolsonaro foi para inaugurar o pedaço de um viaduto – com 
previsão de conclusão total só daqui a um ano; para visitar a obra ainda em 
andamento da duplicação da Reta Tabajara; e para inaugurar uma singela 
antena de Wi-Fi na BR-304.

Para quem conhece os trâmites administrativos de uma gestão 
governamental, ficou claro que as inaugurações risíveis e insignificantes 
tiveram apenas um objetivo: justificar as diárias que os ministros receberam 
para vir passar o Verão no Rio Grande do Norte. Tudo ciceroneado pelos 
ministros Fábio Faria e Rogério Marinho.

DESVIO DE FINALIDADE?
Chegou ao conhecimento da 

coluna que o Seturn, sindicato que 
representa as empresas de ônibus 
de Natal, estaria injetando dinheiro 
em uma empresa da qual Agnelo 
Cândido, diretor da entidade, é sócio. 
Se con� rmada, a informação pode ter 
forte repercussão junto aos � liados e 
quem sabe implicações legais. A� nal 
de contas, será que as empresas 
têm conhecimento da destinação 
dos recursos do sindicato que as 
representa?

DESNECESSÁRIO
Especialistas em trânsito 

têm criticado o gasto do governo 
Bolsonaro na construção do viaduto 
do Gancho de Igapó. Apesar de a 
obra ser aguardada há décadas, 
quem conhece de mobilidade 
urbana aponta que a intervenção 
não vai resolver o problema dos 
congestionamentos no acesso à Zona 
Norte de Natal.

MEDIDA SIMPLES
O engenheiro Rubens Ramos, 

da UFRN, aponta que uma 
reorganização da rotatória do 
Gancho de Igapó já suavizaria 
aquele trecho, sem a necessidade 
de investir R$ 60 milhões na 
construção de um viaduto.

SÓ COM OUTRA PONTE
Na opinião do professor Rubens, 

muito mais importante para a Zona 
Norte seria pensar em alternativas 
para desafogar o trânsito na região da 
Ponte de Igapó e na Avenida Felizardo 
Moura. Para o especialista, só uma 
terceira ponte sobre o Rio Potengi 
solucionaria o gargalo.

TAXAÇÃO DE INATIVOS
O prefeito de Macaíba, Emídio 

Júnior (PL), vetou parte de um 
projeto de lei aprovado na Câmara 
de Vereadores que aumentava o 
desconto no contracheque dos 
aposentados e pensionistas. Com o 
veto, que agora volta para a Câmara, 
só vão pagar a contribuição maior 
quem recebe acima de R$ 6,4 mil. Os 
demais seguem pagando a taxa atual.

TROCA NO GOVERNO
Impedido de ser candidato à 

reeleição, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), deve 
ganhar uma vaga no ministério 
do presidente Jair Bolsonaro, 
como prêmio de consolação. A 
interlocutores, segundo a imprensa 
nacional, Alcolumbre teria dito 
que recebeu convite para ocupar 
o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, hoje a cargo de Rogério 
Marinho.

1- O deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), candidato do presidente 
Jair Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados, visita Natal 

nesta sexta-feira 15 para se reunir com a bancada potiguar e pedir voto 
para a eleição de 1º de fevereiro.

2 - Por falar nisso, o adversário de Lira, o deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP), ligou para Fátima Bezerra em busca da intercessão 

da governadora do RN na eleição da Câmara. Pediu a ela que tente 
convencer os deputados do Estado a votarem nele.

3 - O� cialmente, o PT de Fátima fechou apoio a Baleia Rossi, mas 
a deputada potiguar Natália Bonavides foi contra. O voto dela é 

uma incógnita. Ao ligar para Fátima, Baleia tenta fazer a governadora 
convencer a colega de partido a seguir a indicação do PT.

4 - Outro deputado que pode ser persuadido por Fátima Bezerra, na 
avaliação do candidato emedebista, é o deputado Rafael Motta (PSB), 

que é aliado da governadora.

INTERCESSÃO DE FÁTIMA
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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 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. JOANA DARC DANTAS DIAS, brasileira, casada, servidora pública aposentada, portadora do 
CPF/MF n° 291.236.744-15, Portadora do RG n° 454.983 – SSP/RN, e, Seu esposo, o Sr. LUIS ORLANDO 
ALEJANDRE MENESES, cubano, casado, mergulhador cientifico, portador do CPF sob o n° 015.776.074-06, inscrito 
no RNE n° V530681-J, ambos, residentes e domiciliados na Rua Albacora, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 
59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 238,62m² (duzentos e trinta e oito metros e sessenta e dois decímetros quadrados), imóvel com 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.08.3786.0001.9 e 
sequencial n° 1.003170.7.  Com os seguintes limites e confrontações: ao norte, do ponto P1 ao P2 com 10,60m com a 
Rua da Albacora; ao leste, do P2 ao P3 com 25,00m, com a Sra. Marineire Abreu Marinho; ao sul, do ponto P3 ao P4 
com 10,00m, com o Sr. Luiz Antônio de Andrade; ao oeste, do conto P4 ao P1 com 22,50m, com a Sra. Lúcia Quitiliana 
Pereira. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. Os requerentes alegam o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. LUIZ ANTONIO DE ANDRADE, a Sra. MARINEIDE 
ABREU MARINHO, a Sra. LUCIA QUITILIANA PEREIRA, 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 qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial 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 confinantes 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, 15.01.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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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 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. JOHANNA GERALDINE CAVAGNA FUNCASTA, argentina, solteira, autônoma, titular do RNE sob 
o n° G033345-R, inscrita no CPF/MF sob o n° 708.844.854-80, residente e domiciliada à Rua Água Viva, n° 259, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão dos 
Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260.  
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado à Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 
59178-000, com 789,62m² (setecentos e oitenta e nove metros e sessenta e dois decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.01.0100.0000.1 e 
sequencial n° 1.008357.0, CEP: 59.178-000. Com seus limites e confrontantes conforme descrição: NORTE: 
24,49m. Com Otávio Ricardo de Oliveira  SUL: 18,15m. Com Paulo Sérgio Pereira de Lima  LESTE: 36,28m. Com 
Alain André Bernard Pelissie  OESTE: 40,17m. Com Rua Água Viva.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 155.555,00. 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, ficam o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, 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 qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial 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 confinantes 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, 15.01.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

SEGURANÇA | Propostas trazem mudanças na estrutura da polícia, como a criação da patente de general, 
hoje exclusiva das Forças Armadas, para PMs, e de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União

O Congresso se prepara para vo-
tar dois projetos de lei orgânica 
das polícias civil e militar que 

restringem o poder de governadores 
sobre braços armados dos Estados e do 
Distrito Federal. As propostas trazem 
mudanças na estrutura das polícias, 
como a criação da patente de general, 
hoje exclusiva das Forças Armadas, pa-
ra PMs, e de um Conselho Nacional de 
Polícia Civil ligado à União.

No Rio Grande do Norte, a Asso-
ciação dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais e Bombeiros Militares do Rio 
Grande do Norte (ASSPMBMRN) se 
manifestou timidamente sobre o as-
sunto, mas destacou que a escolha do 
comandante-geral da Polícia Militar 
por meio de uma lista tríplice pode 
“ser uma iniciativa interessante”. “O 
projeto de lei que aborda a escolha do 
comandante-geral da PMRN através 
de lista tríplice pode ser uma iniciati-
va interessante, desde que a escolha 
passe também pelo crivo da tropa e 
não só pelos o� ciais, para que seja uma 
seleção  legitimada e não centralizada”, 
destacou a vice-presidente da associa-
ção subtenente Márcia Carvalho.

A Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte, por meio da assessoria de 
imprensa, informou que não irá se pro-
nunciar sobre o tema no momento. A 
cúpula da PM aguarda uma de� nição 
concreto do projeto para fazer qual-
quer tipo de encaminhamento.

Os projetos limitam o controle 
político dos governadores sobre as po-
lícias ao prever mandato de dois anos 
para os comandantes-gerais e delega-
dos-gerais e impor condições para que 
eles sejam exonerados antes do prazo. 
No caso da Polícia Militar, a sugestão é 
para que a nomeação do comandante 
saia de uma lista tríplice indicada pelos 
o� ciais. O texto prevê que a destituição, 
por iniciativa do governador, seja “jus-
ti� cada e por motivo relevante devida-
mente comprovado”.

Outro projeto de lei que tramita 
em Brasíla pretende remover alguns 
dos controles que governadores de 
Estado têm sobre suas forças policiais 
também invade atribuições da Polícia 
Federal em relação à � scalização e re-
gulação de empresas particulares de 
segurança privada. O texto em discus-
são prevê que caberá às polícias milita-
res “credenciar e � scalizar as empresas 
de segurança privada, os serviços de 
guarda de quarteirão ou similares, e 
as escolas de formação, ressalvada a 
competência da União e atendido os 
termos da legislação especí� ca do ente 
federativo”. Atualmente, essa atribui-
ção é da PF. 

“Essa situação é muito ruim para 
os trabalhadores vigilantes porque 
quebra todo uma regulamentaçãoEsse 
projeto, em um primeiro momento, é 
um projeto muito ruim e que di� culta 
muito a reorganização da pro� ssão do 
vigilante”, destacou Marcio Figueredo, 
do Sindforte, que representa a catego-
ria no Rio Grande do Norte.

No caso da PM, a sugestão é para que a nomeação do comandante saia de uma lista tríplice

Entidades no RN avaliam projetos 
que ampliam a autonomia da PM 

ELISA ELSIE  / GOVERNO DO RN
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OAproveitando o recesso do Con-
gresso Nacional e a estadia no 
Rio Grande do Norte das princi-

pais lideranças políticas da região, um 
grupo de pelo menos quatro partidos 
já deu início, nas últimas semanas, a 
articulações para formar uma chapa 
competitiva com o objetivo de dispu-
tar o Governo do Estado nas eleições 
de 2022 contra a governadora Fátima 
Bezerra (PT). As movimentações acon-
tecem apenas dois meses depois da 
eleição municipal de 2020.

O Agora RN apurou que os en-
contros das lideranças têm acontecido 
em casas de veraneio, especialmente a 
dos políticos que dão expediente em 
Brasília, mas que, por causa do recesso 
no Congresso, estão no Rio Grande do 
Norte desde o fim de dezembro.

A articulação gira em torno da 
construção de um polo alternativo ao 
do PT – que deve confirmar em 2022 
a candidatura à reeleição de Fátima 
Bezerra.

Dentro desse bloco que busca se 
viabilizar como oposição, estão inte-
grantes de PSDB, MDB, PSD e PL, justa-

mente os partidos que mais elegeram 
prefeitos nas eleições municipais de 
2020 – foram 108 dos 167 eleitos no Es-
tado, o que corresponde a 64% do total.

Segundo as conversas de bastido-
res, as conversas entre os quatro parti-
dos estão em caráter preliminar, mas já 
são esboçados possíveis nomes para a 
disputa no próximo ano. O grupo tem 
trabalhado em um nome de cada par-
tido, para que a proposta seja refinada 
nos próximos encontros.

Além da disputa do Governo do 
Estado, o grupo também tem conver-
sado sobre a eleição para o Senado. Em 
2022, uma vaga estará em disputa – a 
do senador Jean Paul Prates (PT), que 
herdou o mandato de Fátima Bezerra 
quando ela foi eleita governadora em 
2018. A ideia dos quatro partidos é 

apresentar uma alternativa ao PT nas 
duas disputas.

Do PSDB, o nome considerado 
mais competitivo é o do presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado esta-
dual Ezequiel Ferreira. Ele é tido como 
possível candidato a governador ou a 
senador em 2022, contra Fátima Bezer-
ra ou Jean Paul Prates.

No PL, o nome cogitado é o do 
deputado federal João Maia, também 
para governador ou senador.

Já no MDB, fala-se no deputado 
federal Walter Alves ou no ex-governa-
dor e ex-senador Garibaldi Alves Filho.

Por fim, pelo PSD, o nome para a 
disputa seria o do ministro das Comu-
nicações, o deputado federal licencia-
do Fábio Faria.

Uma fonte ouvida pela reportagem 
e que acompanha as discussões apon-
ta que “muita água vai rolar” até 2022, 
mas que é preciso iniciar o esboço da 
chapa a fim de construir em tempo 
hábil um palanque que possa enfrentar 
em condições de igualdade a governa-
dora Fátima Bezerra e o polo do PT em 
2022.

Partidos já discutem 2022 e tentam 
montar chapa para derrotar Fátima
DISPUTA | | Articulação de PSDB, MDB, PSD e PL gira em torno da construção de um polo alternativo ao do PT – que deve confirmar em 2022 a candidatura à reeleição de Fátima 
Bezerra para o Governo do Estado e de Jean Paul Prates para o Senado; lideranças têm discutido sobre o assunto em casas de veraneio no litoral do Rio Grande do Norte

Deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), os deputados federais Fábio Faria (PSD), João Maia (PL) e Walter Alves (MDB), além do ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB) articulam a criação do polo alternativo ao do PT

PR

 Presidente Bolsoranaro disse ter “simpatia” pelo candidato do DEM, Rodrigo Pacheco (MG)

A interferência do presidente Jair 
Bolsonaro na eleição para o co-
mando da Câmara e do Senado 

transformou a disputa, marcada para 
fevereiro, em um “referendo” sobre o 
governo. Enquanto o País discute o 
início da vacinação contra a covid-19, 
Bolsonaro entrou no varejo das nego-
ciações. Em campanha para angariar 

votos para Arthur Lira (Progressistas-
-AL), chefe do Centrão, ao comando da 
Câmara, o presidente recebeu ontem 
sete deputados em seu gabinete, no Pa-
lácio do Planalto. Bolsonaro quer ele-
ger Lira para ter o controle da Câmara, 
aprovar sua agenda e evitar eventual 
processo de impeachment. Para a 
eleição no Senado, o presidente disse 

ter “simpatia” pelo candidato do DEM, 
Rodrigo Pacheco (MG), lançado pelo 
presidente da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Nesta semana, Pacheco au-
mentou sua rede apoio: conquistou o 
respaldo do Progressistas, com sete se-
nadores. O candidato também ganhou 
a adesão do PT, partido do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

Presidente Bolsonaro ‘polariza’ 
disputas para Câmara e Senado

ELEIÇÕES

BLOCO QUE BUSCA SE VIABILIZAR COMO 
OPOSIÇÃO TEM INTEGRANTES DE PSDB, 

MDB, PSD E PL

GRUPO CONTEMPLA PARTIDOS 
GOVERNISTAS E DE OPOSIÇÃO

Na última eleição, todos os 
partidos que agora dialogam 
sobre uma possível chapa esti-
veram em chapas adversárias de 
Fátima Bezerra. PL, PSD, PSDB 
apoiaram a candidatura à ree-
leição do então governador Ro-
binson Faria (PSD), pai de Fábio. 
O PL, aliás, indicou o candidato 
a vice-governador (Tião Couto), 
e o PSDB tinha Geraldo Melo 
como candidato a senador na 
mesma coligação.

O MDB, por sua vez, apoiou 
a candidatura do ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que foi ao segundo turno 
contra Fátima e perdeu a elei-
ção. O partido também lançou 
na época Garibaldi Alves Filho 
como um dos candidatos a sena-
dor da coligação.

Na disputa para o Senado, os 

vencedores foram Zenaide Maia 
(então no PHS, hoje no Pros), da 
coligação de Fátima, e Styvenson 
Valentim (então na Rede, hoje no 
Podemos), por uma candidatura 
independente.

Atualmente, dos quatro par-
tidos, apenas o PL compõe a 
base governista da governadora 
Fátima Bezerra. Os deputados 
estaduais do partido (Kléber Ro-
drigues e Ubaldo Fernandes) são 
da base governista na Assem-
bleia Legislativa.

O PSDB é rachado. Enquan-
to o presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira, e o deputado 
Raimundo Fernandes são alia-
dos do governo, os outros três 
parlamentares (Gustavo Carva-
lho, José Dias e Tomba Farias) 
são da oposição.O PSD e o MDB 
são integralmente da oposição.
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Os servidores públicos da União 
– ativos, aposentados e pen-
sionistas – deverão contribuir 

mais para o regime próprio de Previ-
dência. Os valores das faixas salariais 
de contribuição subiram 5,45%, con-
forme portaria publicada no Diário 
Oficial da União.

Desde a reforma da Previdência, 
as contribuições passaram a ser re-
ajustadas todos os anos pela varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) do ano anterior. 
O aumento é o mesmo aplicado aos 
segurados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que recebem 
mais de um salário mínimo.

Aprovada em 2019, a reforma da 
Previdência estabelece alíquotas pro-
gressivas de contribuição para cada 
faixa salarial, que variam de 7,5% a 
22%. Servidores que ganham mais pa-
gam alíquotas maiores para custear a 
aposentadoria, os auxílios e as pen-
sões de quem passou para a inativa.

Os servidores públicos da União 
– ativos, aposentados e pensionistas – 
deverão contribuir mais para o regime 
próprio de Previdência. Os valores das 
faixas salariais de contribuição subi-

ram 5,45%, conforme portaria publi-
cada no Diário Oficial da União.

Desde a reforma da Previdência, 
as contribuições passaram a ser re-
ajustadas todos os anos pela varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) do ano anterior. 
O aumento é o mesmo aplicado aos 
segurados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que recebem 

mais de um salário mínimo.
Aprovada em 2019, a reforma da 

Previdência estabelece alíquotas pro-
gressivas de contribuição para cada 
faixa salarial, que variam de 7,5% a 
22%. 

Servidores que ganham mais pa-
gam alíquotas maiores para custear 
a aposentadoria, os auxílios e as pen-
sões de quem passou para a inativa.

Faixas de contribuição à Previdência 
dos servidores são reajustadas

VALORES

PRECAUÇÃO | Provas do concurso público seriam aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. 
Novas datas serão comunicadas pela prefeitura que disponibilizar telefones para esclarecer eventuais

A Prefeitura de Macaíba, na 
Grande Natal, informou nesta 
quinta-feira 14 que a aplicação 

das provas do concurso público or-
ganizado pela gestão municipal será 
adiada. De acordo com a prefeitura, o 
adiamento atende a um pedido feito 
pela empresa Consulplan, responsável 
pela realização do concurso, ao prefei-
to Emídio Júnior (PL).

As provas do concurso público se-
riam aplicadas nos dias 31 de janeiro 
e 7 de fevereiro de 2021. Com a nova 

decisão, uma nova data será comuni-
cada. Em nota, a prefeitura disponibi-
liza telefones da empresa para que os 
candidatos possam esclarecer eventu-
ais dúvidas.

A razão alegada pela Consulplan 
no pedido do adiamento é o recente 
crescimento no número de novos 
casos de infecções provocadas pelo 
novo coronavírus em todo o país. 

Somente nesta quinta-feira, o Rio 
Grande do Norte registrou 1.316 no-
vos casos de Covid-19 e 14 mortes. 

No total, o Estado tem agora 
126.865 diagnósticos positivos de co-
ronavírus e 3.138 óbitos.

Dúvidas podem ser sanadas pelos 
telefones (32) 3729-4700 e 98409-4751 
ou pelo e-mail atendimento@consul-
plan.com.

O concurso da Prefeitura de Ma-
caíba, que teve as inscrições encerra-
das em dezembro, vai preencher 631 
vagas para servidor municipal, nos 
níveis médio e superior. Os salários 
podem chegar a $ 11.630,85.

Concurso da Prefeitura de Macaíba, que teve as inscrições encerradas em dezembro, vai preencher 631 vagas para servidor municipal

Com alta nos casos de Covid-19, 
Macaíba adia provas do concurso

Valores das faixas salariais de contribuição subiram 5,45%, conforme portaria do INSS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PREF. MACAÍBA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Ubiratan Carvalho de Oliveira-ME (FRUMEL), 05.859.790/0001-89, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de 
Operação com prazo de validade até  22/12/2022, em favor do empreendimento de  fruticultura irrigada, 
localizada no Sítio Pau Branco, S/N, Zona Rural do município de Tibau/RN.  

 
Ubiratan Carvalho de Oliveira-ME 

Proprietário 
 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 21.514.543/0001-05, com endereço na Rua Bandeira Paulista, 275- 
1º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Parque Eólico Potiguar C22, com potência total 
instalada de 48 MW, composto por 8 (oito) aerogeradores de modelo Gamesa SG170 6,0 MW, a ser instalado 
em uma área de aproximadamente 459 ha, município de Caiçara do Norte/RN.  
 
 

Robert David Klein- Diretor Geral 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 21.514.543/0001-05, com endereço na Rua Bandeira Paulista, 275- 
1º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Parque Eólico Potiguar C23, com potência total 
instalada de 30 MW, composto por 5 (cinco) aerogeradores de modelo Gamesa SG170 6,0 MW, a ser instalado 
em uma área de aproximadamente 114 ha, município de Caiçara do Norte/RN.  
 

Robert David Klein- Diretor Geral 
 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

VAMCRUZ I PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 21.514.543/0001-05, com endereço na Rua Bandeira Paulista, 275- 
1º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Parque Eólico Potiguar C21, com potência total 
instalada de 48,0 MW, composto por 08 (oito) aerogeradores de modelo Gamesa SG170 6,0 MW, a ser instalado 
em uma área aproximadamente de 685 ha, município de Caiçara do Norte/RN. 
 

Robert David Klein- Diretor Geral 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
Voltalia Energia do Brasil LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço na Rua do Passeio, 78-14º andar, 
centro, Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Solar Serra do Mel 4, composto pelas UFVs 
14 e 15, com capacidade unitária de 48,118MW, totalizando 96,236MW, a ser implantado na Vila São Paulo, 
município de Serra do Mel/RN.  
 
 

 Robert David Klein- Diretor Geral 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
Voltalia Energia do Brasil LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço na Rua do Passeio, 78-14º andar, 
centro, Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Solar Serra do Mel 5, composto pelas UFVs 
19, 20 e 21 com capacidade unitária de 48,118MW, totalizando 114,354MW, a ser implantado na Vila Espírito 
Santo, município de Serra do Mel/RN.  
 

Robert David Klein- Diretor Geral 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
Voltalia Energia do Brasil LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço na Rua do Passeio, 78-14º andar, 
centro, Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Complexo Fotovoltaico Solar Serra do Mel 6, composto pelas UFVs 
VII, VIII, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XXII e XXIII com capacidade unitária de 48,118MW(VII, VIII, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII) e 3,437 (XXII e XXIII), totalizando 343,7MVA, a ser implantado na Guanabara, município de Serra do 
Mel/RN.  

 
 Robert David Klein- Diretor Geral 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
Voltalia Energia do Brasil LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço na Rua do Passeio, 78-14º andar, 
centro, Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para o Parque Eólico Potiguar C11, com potência total instalada 60MW, 
composto por 10 (dez) aerogeradores de modelo Gamesa SG170 6,0 MW, a ser instalado em uma área 
aproximadamente de 730 ha, município de São Miguel do Gostoso/RN. 
 
 

Robert David Klein- Diretor Geral 
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Ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou operação de combate ao tráfico de drogas, na Zona Leste da cidade

SEGURANÇA | Reunião entre governo e Ministério da Justiça e Segurança Pública aconteceu nesta quinta-
feira 14. Em Natal, o ministro André Mendonça acompanhou a operação entre forças federais e estaduais

As forças de segurança pública 
do Rio Grande do Norte e do 
Ceará foram incluídas no Pro-

grama V.I.G.I.A. – responsável por inte-
grar o policiamento federal e estadual 
no combate a crimes nas regiões de 
fronteira e divisas do país. O assunto foi 
tema de reunião realizada na manhã 
desta quinta-feira 14, em Natal.

No encontro realizado durante a 
manhã na Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública e da Defesa Social (Se-
sed), o Ministério da Justiça apresentou 
os mecanismos de trabalho para a in-
clusão dos dois estados nordestinos no 
programa. No Ceará, a apresentação 
aconteceu na terça 12.

O início das ações do programa 
nos dois estados ainda será o� cializa-
do, segundo o governo do estado. Se-
gundo o governo, o programa V.I.G.I.A. 
(Vigilância, Integração, Governança, 
Interoperabilidade e Autonomia) é 
coordenado pela Secretaria de Opera-
ções Integradas (Seopi) do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.

O programa se baseia em meto-
dologias de gestão, utilizando a inte-
gração entre equipes especializadas, 
com padronização de técnicas, táticas 
e procedimentos, além das possibilida-
des de investimento em capacitações e 
equipamentos e formulação de estraté-
gias operacionais.

Em 2020, o Programa Nacional 
de Segurança nas Fronteiras e Divisas 
gerou R$ 2 bilhões de prejuízo aos cri-
minosos, segundo o ministro André 
Mendonça. No RN e no Ceará – até 
então os únicos do Nordeste onde o 
programa será implantado – a missão 
do Programa V.I.G.I.A. será aumentar 
as � scalizações e a repressão ao crime 
organizado, como o trá� co de drogas, 
além de combater ações do contra-
bando e o � uxo de armas e munições, 

principalmente na divisa entre os dois 
estados. A intenção da instalação do 
programa é também coibir possíveis 
ocorrências de crimes por meio de ro-
tas marítimas.

Além dos 11 estados que fazem 
fronteira com outros países (Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Gran-
de do Sul, Rondônia, Roraima e Santa 
Catarina), o V.I.G.I.A. também já foi im-
plementado nos estados do Tocantins 
e Goiás.

Uma operação envolvendo for-
ças de segurança federais e estadu-
ais cumpriu mandados de busca e 
apreensão na comunidade do Paço 
da Pátria, na Zona Leste de Natal, 
nesta quinta-feira 14. A ação teve 
o objetivo de combater o trá� co 

de drogas e armas, contrabando, 
entre outros crimes. O ministro da 
Justiça e Segurança Pública, André 
Mendonça, acompanhou a opera-
ção no local. Segundo ele, a medida 
tem o objetivo de planejar ações 
para o combate ao crime organi-
zado em todo o Brasil. A operação 
é uma continuidade da Operação 
Concórdia, de� agrada na última 
terça-feira 12, que teve a participa-
ção da Polícia Federal e da Polícia 
Rodoviária Federal, com apoio 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros, Receita Federal e 
Marinha do Brasil. 

Na primeira fase da operação, 
as ações � caram concentradas no 
Terminal Portuário de Natal, no 
bairro da Ribeira, bem como no 
Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Ama-
rante. Também foram cumpridos 
mandados de busca na comunida-
de do Mosquito, na Zona Oeste de 
Natal, onde houve ação.

Nesta quinta-feira 14, foi apresentado em Natal o programa V.I.G.I.A., do Ministério da Justiça

RN passa a integrar programa de 
combate ao crime organizado

ASCOM/GOVERNO DO RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

MINISTRO ACOMPANHA 
OPERAÇÃO DE COMBATE 
AO TRÁFICO DE DROGAS

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

A INGENOSTRUM DO BRASIL LTDA, CNPJ 20.955.348/0001-40, com endereço na Av Amintas Barros, 
3700, sala 711, torre B, Ed. CTC, Lagoa Nova, Natal/RN torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia para Complexo Solar Cana Brava e 
Pureza, cuja potência nominal total é de 1.020 MW, formado pelas Plantas Solares de Pureza e Cana Brava. O 
projeto terá uma área de ocupação de aproximadamente 3.200 (três mil e duzentos) hectares, localizado no 
município de Pureza no estado do Rio Grande do Norte. 

Valentin Muñoz Fernandez- Sócio Diretor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

KL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ Nº 10.731.505/0001-80, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, válida até 13/01/2027, para um Aterro de Resíduo de Construção Civil localizado próximo a RN 
404, Sítio Santo André, SN, Zona Rural de Areia Branca/RN, CEP: 59655-000. 

 
KLINTTER LUIZ MELO DE ARAÚJO 

Proprietário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

M. V. PEDROZA JUCA, CNPJ 06.221.941/0001-31, torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de Renovação da Licença 
Simplificada, válida até 13/01/2027 para uma indústria de fabricação de móveis para escritório (mesas, cadeiras 
e armários), localizada na Rua Projetada 03, s/n, Loteamento Jardim Potiguar, Macaíba/RN. 
 

SERGIO ROBERTO JUCÁ 
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 
Mar Bravo Ltda, CNPJ:32.017.275/0001-24  , torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, PARA CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda Mar 
Bravo  – Carnaubais- RN. 

  
RAUL EDUARDO GRANIZO MONCAYO  

DIRETOR 
 

 

 
 
 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ 
COMARCA – MONTE ALEGRE/RN 

Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato  
Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva 
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima 

 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos) 
PROCEDIMENTO N.º 004/2020 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
Modalidade: Usucapião Extraordinário 
Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos com justo título 
SOLICITANTE: MARIA DE FÁTIMA CABRAL, brasileira, divorciada, funcionária pública, nascida em 12 de maio de 
1957, portadora da cédula de identidade n.º 367.675 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 230.162.054-91, residente 
e domiciliada na Avenida Jaguarari, n.º 5100, Casa n.º 88, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte (CEP:  59.064-500); 
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados 
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e 
desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do procedimento 
extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 
dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de Vera Cruz/RN situado na Rua João 
Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000). A não apresentação de 
impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. 
IMÓVEL: UM TERRENO URBANO situado na Rua João Cavalcante de Paiva, Centro, neste município de Vera 
Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 648,20m2  de superfície (perímetro: 114,20m), possuindo a seguinte 
descrição perimetral: Inicia-se se no marco denominado 'ponto 0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: 
E=230.998,275 m e N=9.331.267,024 m dividindo-o com o  TRAVESSA FRANCISCO GOMES; Daí segue 
confrontando com TRAVESSA FRANCISCO GOMES com o azimute de 100°43'50" e a distância de 17,13 m até o 
marco 'ponto 1' (E=231.015,110 m e N=9.331.263,834 m); Daí segue confrontando com VERA LUCIA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA com o azimute de 194°58'13" e a distância de 42,36 m até o marco 'ponto 2' 
(E=231.004,168 m e N=9.331.222,916 m); Daí segue confrontando com RUA JOÃO CAVALCANTE DE PAIVA com 
o azimute de 295°08'34" e a distância de 16,44 m até o marco 'ponto 3' (E=230.989,285 m e N=9.331.229,902 m);  
Daí segue confrontando com ARLETE TERTO DE MEDEIROS BENTO com o azimute de  15°59'00" e a distância 
de 26,99 m até o marco 'ponto 4' (E=230.996,717 m e N=9.331.255,849 m); Daí segue confrontando com ARLETE 
TERTO DE MEDEIROS BENTO com o azimute de   7°56'09" e a distância de 11,28 m até o marco 'ponto 0=PP' 
(E=230.998,275 m e N=9.331.267,024 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima 
descrito com uma área superficial de 648,20 m²;; 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no quadro de 
avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de Miranda Liberato, o digitei, o 
conferi e subscrevi. 

Vera Cruz/RN, 19 de novembro de 2020. 
Luiz Ernane de Miranda Liberato 

Tabelião Público e Oficial de Registro 
Ofício Único de Vera Cruz/RN 

 
2x13 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL  
 

 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS FRONTEIRAS – POSTO INTERLAGOS II – CNPJ 
nº.02.343.493/0001-98 torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB 
em 13/01/2021, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para funcionamento de um Posto de 
Combustível na AVENIDA DÃO SILVEIRA 8000 - PITIMBU – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo 
de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento. 

 

 
 
 
 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
ROBÔ CIÊNCIA & TECNOLOGIA, CNPJ: 19.438.348/0001-93, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a LS – Licença Simplificada 
para a construção de sua filial, localizada na Avenida Poços de Caldas, S/N – CEP: 59.151-200 – Nova 
Parnamirim, no Município de Parnamirim/RN 

 
Allyson Ulisses Gomes Beserra (CPF: 107.301.144-57) 

Sócio Administrador 
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A Prefeitura do Natal anunciou 
nesta quinta-feira 14 que a 
campanha de vacinação contra 

a Covid-19 na cidade terá seis postos 
de imunização no formato drive-thru. 
Neste esquema, pacientes recebem o 
imunizante dentro do carro, o que mi-
nimiza os riscos de aglomeração perto 
das unidades de saúde. A previsão é de 
que as doses cheguem à capital poti-
guar no dia 20 de janeiro. 

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), os postos de 
vacinação drive-thru serão instalados 
nos seguintes pontos: área externa do 
Shopping Via Direta, Arena das Du-
nas, Ginásio de Esportes Nélio Dias, 
Palácio dos Esportes, Cemure, ponto 
na Via Costeira (a ser de� nido).

Além dos seis postos drive-thru, 
70 unidades básicas de saúde por toda 
cidade servirão de como postos de va-
cinação. A primeira fase da campanha 
de vacinação será dividida em três 
subfases, de acordo com o planeja-
mento municipal.

Na primeira, receberão a vacina 
trabalhadores da saúde e pessoas 
com mais de 75 anos de idade, além 
de indígenas e “pessoas instituciona-
lizadas” com mais de 60 anos de ida-
de – ou seja, que moram em abrigos, 
por exemplo. Na 2ª fase, o alvo serão 
pessoas com mais de 60 anos. Por � m, 
na 3ª fase, serão vacinadas todas as 
pessoas que têm comorbidades, como 

diabetes, pressão alta, doença renal, 
doenças cardiovasculares ou obesida-
de grave.

Esses grupos contemplam cerca 
de 70 mil pessoas. A prefeitura espera 
receber na próxima semana o su� cien-
te para aplicar uma dose nesta popula-
ção. A segunda dose deverá ser aplica-
da semanas depois - o prazo exato vai 
depender do tipo do imunizante que 
será enviado pelo Ministério da Saúde. 
Cerca de 1 mil pro� ssionais estiveram 
envolvidos na campanha.

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
disse na coletiva que, apesar da vaci-
nação, será necessário manter medi-

das de prevenção contra a Covid-19. 
“Apesar do anúncio da campanha de 
vacinação, espero que as pessoas não 
relaxem nas medidas de prevenção; 
que usem máscaras, álcool em gel, 
evitem aglomerações e continuem a 
tomar a ivermectina até a chegada da 
vacina”, destacou o prefeito.

Ainda segundo a gestão muni-
cipal, será feita uma parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) para levar a vacina a 
condomínios, com agendamento pré-
vio. O Instituto de Medicina Tropical, 
da universidade, também fará o moni-
toramento dos vacinados.

Além disso, a Secretaria Municipal 
de Saúde contará com parcerias de 
escolas técnicas e universidades públi-
cas e privadas, as quais disponibiliza-
rão pro� ssionais e alunos atuantes nos 
serviços de saúde de forma voluntária.

Para tomar a vacina, deverão ser 
apresentados um documento com 
foto, cartão do SUS e comprovante de 
endereço. O prefeito também a� rmou 
que não será necessário residir em 
Natal para tomar a 1ª dose da vacina e 
que não será pedido nenhum termo de 
consentimento.

“A prefeitura não irá pedir assi-
natura de termo de consentimento, 

ELIAS BERNARDO/AGORA RN

Natal terá vacinação drive-thru 
contra a Covid-19 em 6 pontos 
IMUNIZAÇÃO | Previsão é de que 
as doses cheguem à capital 
potiguar no dia 20 de janeiro. Será 
feita ainda uma parceria com a 
UFRN para levar a vacina 
a condomínios

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), anunciou o plano municipal de vacinação contra a Covid-19 em coletiva nesta quinta-feira 14

apenas dados de identi� cação e en-
dereço dos vacinados para monitorar 
e reportar informações ao Ministério 
da Saúde em caso de efeitos colaterais. 
Também não é necessário morar em 
Natal para tomar a vacina. Pessoas de 
outros municípios podem vir a tomar 
a dose na capital”, informou o prefeito 
Álvaro Dias.

De acordo com a prefeitura, o 
objetivo é iniciar a campanha de va-
cinação na semana que vem. As doses 
serão encaminhadas pelo Ministério 
da Saúde.

Ao todo, o plano municipal de 
vacinação contempla 11 possíveis 
vacinas, entre elas as desenvolvidas 
pelo Instituto Butantan e laboratório 
Sinovac (Coronavac) e a da Fiocruz 
em parceria com a Universidade de 
Oxford e laboratório AstraZeneca – as 
duas estão sob análise e devem rece-
ber aprovação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) na próxi-
ma semana.

DREPRODUÇÃO

Após uma reunião com o Mi-
nistério da Saúde nesta quin-
ta-feira 14, prefeitos disseram 

que, de acordo com o ministro Edu-
ardo Pazuello, a vacinação contra a 
Covid-19 começará em todo o país na 
quarta-feira 20, na semana que vem. 
A data depende da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) li-
berar o uso emergencial das vacinas 
Coronovac e Astrazeneca. A decisão 
da Anvisa sai no domingo 17.

“De acordo com @ministropazue-
lo, próxima segunda chegam as 2 mi-
lhões de doses da Astrazeneca para 
estados. Há também as 6 milhões da 
Coronavac. Anvisa liberando domin-

go, distribuem na terça para iniciar 
na quarta, dia 20. Ou seja: 8 milhões 
de doses para janeiro”, escreveu o pre-
feito de Florianópolis, Gean Loureiro 
(DEM), em uma rede social. Algumas 
outras prefeituras que saíram da 
reunião informando que o governo 
marcou a data do dia 20 foram as de: 
Salvador, Curitiba, Cuiabá, Maringá, 
Ribeirão Preto, Aracaju e Araucária 
(PR). 

“Em Curitiba, vamos vacinar pri-
meiro os grupos prioritários. Os 70 
mil pro� ssionais de saúde, e todos os 
idosos de Curitiba, que são perto de 
300 mil pessoas”, a� rmou o prefeito 
Rafael Greca (DEM). “Será em 20 de 

janeiro”. Procurado, o Ministério da 
Saúde ainda não con� rmou a data. 
Pazuello recebeu mais de 130 prefei-
tos. A maioria participou virtualmen-
te.

O Ministério da Saúde ainda não 
con� rmou a data. Pazuello recebeu 
mais de 130 prefeitos. A maioria par-
ticipou virtualmente. O presidente da 
Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas 
Donizete, ex-prefeito de Campinas, 
a� rmou que um eventual atraso no 
voo que vai buscar doses de vacina na 
Índia pode alterar a data. “Essa data 
está pendente deste dois fatores: da 
logística de voo e da aprovação da 
Anvisa”, pontuou. Ministro Eduardo Pazuello chegou a afirmar que a vacinação começar ainda em janeiro

Pazuello anuncia que vacinação 
começa no dia 20, dizem prefeitos

EXPECTATIVA

A prefeitura não irá pedir 
assinatura de termo de 
consentimento, apenas 
dados de identificação e 
endereço dos vacinados 
para monitorar e reportar 
informações em caso de 
efeitos colaterais”

“
ÁLVARO DIAS
PREFEITO 
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SUA IDEIA, NOSSA 
MELHOR IMPRESSÃO.

 CAMISAS • BRINDES • PASTAS • ENVELOPES  
• CONVITES • PANFLETOS • FOLDERS • 

CARTAZES • CARTÃO DE VISITA 
• ADESIVOS EM GERAL

2021 | Estratégia relacionada ao novo coronavírus demandará R$ 5 milhões. Valor não representa nem 1% 
dos R$ 873 milhões remetidos à área da saúde em 2021. No ano anterior, em 2020, foram gastos R$ 95 mi

PEDRO TRINDADE 
REPÓRTER

A Prefeitura de Natal vai destinar 
apenas 0,6% do orçamento 
anual de 2021 da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) em ações 
de enfrentamento à Covid-19. A infor-
mação, publicada no Diário Oficial do 
Município (DOM) de quinta-feira 14, 
mostra que para atender as demandas 
decorrentes ao combate da pandemia 
do novo coronavírus há R$ 5 milhões 
disponíveis.

Em comparação com 2020, ano em 
que a pandemia chegou ao município, 
houve uma redução de 94,7%, visto que 
foram gastos R$ 95.538.600,00. O valor 
equivale a R$ 108,06 por habitante, de 
acordo com o Sistema Confúcio, solu-
ção de monitoramento e avaliação dos 
portais da transparência dos Muni-
cípios e do Estado, desenvolvido pelo 
Laboratório de Ciência de Dados do 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte (MP-RN).

Segundo a SMS, o valor em questão 
será utilizado no processo de imuniza-
ção da capital. Questionada se a quan-
tia é suficiente para o procedimento, a 
pasta alegou que a verba “é para fase 
inicial. Caso seja necessário mais re-
cursos, eles são detalhados em uma 
publicação no DOM”.

Dos R$ 5 milhões, 60%  são desti-
nados aos serviços terceirizados, 20% 
para material de consumo e 20% para 
equipamentos e materiais permanen-
tes. A pasta da Saúde na capital tem o 
montante de R$ 873.496.620,00.

Natal é o município com o maior 
número de casos e óbitos causados 
pelo novo coronavírus no Rio Grande 
do Norte. Até às 19h de quarta-feira 
13, a capital registrava 32.851 casos 

Fortalecimento da assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade do SUS será responsável por 40% do orçamento

Saúde: só 0,6% do orçamento vai 
para o combate à Covid em Natal

NEY DOUGLAS/AGORA RN

confirmados e 1.127 mortes. Os dados 
epidemiológicos mostram, ainda, que 
74 pessoas estão internadas e outras 
277 estão em isolamento.

O fortalecimento da assistência 
hospitalar e ambulatorial de média e 
alta complexidade do Sistema Único 
de Saúde (SUS) será responsável por 
40% do orçamento (R$ 348.658.320,00) 
- maior demanda da área. Os recursos 
orçamentários necessários à cober-
tura de despesa com pessoal, aparece 

logo em seguida, já que requisitará 
258.940.200,00 (29.6%) das verbas fi-
nanceiras disponíveis.

A ampliação da cobertura da Aten-
ção Básica dos natalenses, através do 
aumento de Equipes da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), requisitará 
R$ 42.154.600,00 (4,8%) dos recursos 
financeiros disponíveis para a área.

As Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPA) receberam R$ 25.615.000,00 
(2,9%) para realizar os processos de 
manutenção e qualificação, bem como 
da implementação de Núcleos de Saú-
de Coletiva, a fim de, conforme texto, 
contribuir para a organização da Rede 
de Atenção às Urgências (RAU) e qua-
lificação da assistência de urgência e 
emergência.

O documento destaca que o forta-
lecimento do Serviço Móvel de Urgên-
cia e Emergência (SAMU) por meio da 
estruturação das bases de apoio, aqui-
sição e aparelhamento das ambulân-
cias, a fim de equilibrar a demanda de 
urgências e a prestação de atendimen-
to de qualidade à população deman-
dará R$ 15.377.500,00 do orçamento 
(1,7%). O orçamento estimado para 
Natal em 2021 é de R$ 3.158.585.600. 
Desse total, 27% da receita é reserva-
da à saúde. O valor é 12% maior que o 
exigido pela Lei Complementar nº 141, 
sancionada em janeiro de 2012.

A legislação tem por objetivo defi-
nir o que pode ser considerado gasto 
em saúde – como compra e distribui-
ção de medicamentos e investimentos 
na gestão do sistema público de saú-
de, por exemplo – o governo espera 
coibir a prática de contabilizar nessa 
área despesas de outros setores, como 
ações de saneamento básico, compra 
de merenda escolar e pagamentos de 
aposentadoria, entre outros.

NÚMEROS

Em comparação com 2020, 
ano em que a pandemia chegou ao 
município, houve uma redução de

Visto que foram gastos

O valor equivale a

94,7%

R$ 95.538.600,00

R$ 108,06 
por habitante, de acordo com o Sistema Confúcio
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O verão desperta uma neces-
sidade de dar mais aten-
ção ao corpo, não só por 

questão estética, mas porque as 
altas temperaturas representam 
um ser inimigo para a circulação 
sanguínea. Com o excesso de calor, 
as veias do corpo se dilatam, o que 
pode causar inchaço, formigamen-
to, sensação de peso e até dor nas 
pernas e nos pés. Por todas essas 
razões é necessário ter uma boa 
alimentação no verão. 

A ideia é chegar aos dias mais 
quentes com saúde e vontade de 
curtir o sol sem preocupação. De 
acordo com a nutricionista Fa-
brícia Mesquita, da coluna Sal & 
Pimenta, os alimentos que devem 
ser privilegiados no verão são as 
frutas, as verduras e os legumes, 
já que são ótimas fontes de vita-
minas, minerais e fibras, além de 
serem alimentos refrescantes. Ela 
ainda alerta para a importância de 
ingerir bastante água. 

Vale salientar que as atividades 
físicas também são importantes 
para manter o corpo saudável. 
Além de melhorar a circulação, 
reduz e controla algumas doenças 
como a diabete, e também pro-
move o bem-estar físico e mental. 
Mas é importante ressaltar que é 
recomendável evitar horários en-
tre 10h às 16h, para corrida de rua, 
por exemplo, onde o sol está muito 
forte e pode causar insolação e de-
sidratação.

Agora RN - O que consumir e o 
que não consumir nessa estação 
quente?

Fabrícia Mesquita - O verão 
é uma estação amada por muitos, 
dias ensolarados, dias que pedem 
piscina, praia. Mas não devemos 
esquecer dos cuidados que deve-
mos ter, como usar protetor solar 
e ter uma alimentação balanceada. 
Alguns alimentos importantíssi-
mos nessa estação para que não 
fiquemos desidratados são: a me-
lancia tem um alto poder de hidra-
tação, água de coco é um repositor 
mineral natural, o tomate que é ri-
co em antioxidantes, as saladas de 
folhas que são leves e vai melhorar 
sua digestão, os frutos do mar, que 
são a cara do verão, e vai te auxiliar 
nos radicais livres, a cenoura, que 
é rica em betacaroteno pra quem 
quer se bronzear, pois ajuda na 
produção de melatonina, e as fru-
tas cítricas que são fonte de vita-
mina C, como a laranja e o limão, 
consumidos puros ou em forma de 
suco, vai melhorar sua pele.

Agora RN - Quais alimentos de-
vemos amenizar no verão? Como 
conservar os alimentos no calor?

Fabrícia Mesquita - Os ali-
mentos gordurosos e com muito 
sal vão te ajudar a desidratar, fa-
zendo com que a sua digestão fique 

Nutricionista dá dicas de alimentos 
ideais para consumo no verão
ALIMENTAÇÃO | Estação mais quente do ano segue até março e os potiguares devem encarar altas 
temperaturas no período. Nutricionista Fabrícia Mesquita indica os melhores produtos para consumo

CEDIDA

Fabrícia Mesquita é nutricionista e assina a coluna Sal & Pimenta

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
CEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EPP, CNPJ 23.321.694/0001-64, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada - LS para a atividade de loteamento residencial, localizado a Rua Carolina Wanderley, 
s/n, Bairro Alto São Francisco, no município do Assú/RN. 

 
Fernando Sábato Fonseca 

Sócio Administrador 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-
99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA as seguintes licenças:: 
 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 210m, ao poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-PML-0050-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 226m, ao poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-PML-0054-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 180m, ao poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-PML-0056-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 220m, ao poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-PML-0058-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença Simplificada (RLS) para Acesso de 3364m, aos poços de Extração de 
Combustível Fóssil 7-RE-0009-RN e 7-RE-0025-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia 
Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-RE-0056-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0001-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0003-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0008-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0009-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0010-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0011-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0014-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0016-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0018-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0019-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0020-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação da Licença de Operação (RLO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0025-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0050-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença de Instalação e Operação (LIO) para Linha de Surgencia do Poço de Extração de 
Combustível Fóssil 7-PML-0053-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner 
Diretor 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL  
 
 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS FRONTEIRAS LTDA  – CNPJ nº.02.343.493/0002-79 torna público 
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 13/01/2021, a Renovação da 
Licença Ambiental de Operação para funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA DR JOÃO 
MEDEIROS FILHO 4801 LOTE 48-C2  – PAJUÇARA – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento. 

 

 
 
 

 

EDITAL DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
 
A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE – FECOMERCIO RN, em cumprimento ao disposto Art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), representando os Sindicatos a ela filiados e abaixo nominados, torna público o presente Edital de 
Cobrança da Contribuição Sindical Patronal, prevista no Art. 578 da CLT, para o exercício de 2021, cujas Tabelas 
para Cálculo dos Valores então disponíveis no site https://fecomerciorn.com.br/servicos/contribuicao-sindical/, 
fixando o prazo final para quitação o dia 31 de janeiro de 2021.  

Em Natal, RN, 12 de janeiro de 2021. 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente da FECOMÉRCIO RN 

 
SINDICATOS FILIADOS À FECOMÉRCIO RN: Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do Rio 
Grande do Norte; Sindicato do Comércio Atacadista do RN; Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do RN; Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RN; Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do RN; Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, 
Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, Colonizadoras, Urbanizadoras e Administração de Imóveis do RN; 
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do RN; 
Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial no Estado do RN; 
Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró; Sindicato do Comércio Varejista de Caicó; Sindicato do Comércio 
Varejista de Macaíba; Sindicato do Comércio Varejista de Assú; Sindicato do Comércio Varejista de Currais 
Novos; Sindicato do Comércio Varejista de Nova Cruz; Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz; e 
Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi. 
 

 

 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 
FRANCHECK TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, CNPJ: 32.178.518/0001-06, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação - LO para transporte de cargas perigosas, com capacidade total de transporte de 15,85 
toneladas. Com sede situada à Rua Augusto da Escossia Nogueira Neto, n° 410A, Presidente Costa e Silva, 
Mossoró/RN. 
 

LARISSA NASCIMENTO DE CASTRO 
CONSULTORA AMBIENTAL 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
FRANCISCO VALENTIM GONCALVES, CNPJ 07.951.495/0001-83, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. A Licença De Operação Nº 
2020-152705/TEC/LO-0151, com prazo de validade até 18/12/2026, localizado na Rua Coronel João Pessoa, 
nº 326, Centro, São Miguel/RN. CEP 59920-000.  
 

Representante Legal 
FRANCISCO VALENTIM GONCALVES 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação no dia 
27/01/2021 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA MEDIDAS DE COMBATE AO CORONA VÍRUS COVID-19, 
D E S T I N A D O  A O  U S O  N O  R E T O R N O  A S  A U L A S .  E n c o n t r a - s e  n o  s i t e , 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

A “A & L DESIGNER SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI” – WINDSERVICE ENERGY AND 
ENGINEER, inscrito sob CNPJ 15.594.950/0001-69, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – a Licença Simplificada, 
para um empreendimento geração de energia elétrica SOLAR de 1 MWac, localizado distrito Baixa do Meio, 
Guamaré/RN – USINA GUAMARÉ II.  

 
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA  

CEO - WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.001.007/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem 
interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, tendo 
como objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal 
de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de janeiro de 
2021 às 11hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 02 de fevereiro de 2021 
às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 02 de fevereiro de 2021 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 14 de janeiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

mais lenta. Cada alimento possui 
um cuidado e um armazenamento 
diferente do outro. Dê preferência 
aos potes de vidro, eles são mais 
porosos, e as matérias vão ficar 
mais facilmente aderidas a eles. 
Guarde um alimento separado do 
outro para evitar a contaminação 
cruzada. Você pode utilizar o papel 
manteiga, papel filme, papel alumí-
nio, para embrulhar o seu alimento 
e levar à geladeira, tudo separado 
para evitar a contaminação. Abuse 
do seu congelador e da sua geladei-
ra para que os alimentos aguentem 
nessa estação de calor.

Agora RN - Quais são os alimen-
tos que hidratam nessa estação?

Fabrícia Mesquita - Nós já 
sabemos a importância da água, 
mas também podemos optar por 
alimentos que em sua composi-
ção tem bastante água. Nos grãos: 
temos o arroz integral, o feijão 
cozido carioca, que possui 80,4% 
de água na sua composição. Nas 
frutas: a banana prata, o abacate, 
a acerola, que possui 90,5% de 
água em sua composição, o aba-
caxi, a melancia e o melão, que 
são ótimos. Nos legumes: temos a 
cenoura, a abóbora e a abobrinha 
italiana - que possui 93,4% de água 
em sua composição. Nas verduras 
temos o espinafre que possui 94% 
de água na composição, o agrião, a 
couve-manteiga.



As unidades de saúde do municí-
pio de São Gonçalo do Amaran-
te, na Grande Natal, foram esco-

lhidas para gravação da capacitação de 
pro� ssionais do SUS que atuarão nas 
campanhas de vacinação contra a Co-
vid-19. O curso será ofertado pela pla-
taforma nacional chamada Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do Sistema 
Único de Saúde (AVASUS). 

Além das estruturas físicas, as salas 
de vacinas das UBSs padronizadas e, 
principalmente, equipadas com câ-
maras frias para condicionamento dos 
imunobiológicos foram destaque para 
o município ser escolhido. No � m do 
ano passado, a Secretaria Municipal 
de Saúde do município realizou teste 
sorológico para Covid-19 na popula-
ção da zona rural. Nos dias 18 e 19 de 

novembro, na UBS Uruaçu; 20 de no-
vembro no Padre João Maria; de 23 a 25 
em Serrinha; 26 e 27 de novembro na 
comunidade Maçaranduba; 30 de no-
vembro a 1 dezembro em Guanduba; 
2 a 4 dezembro na UBS Poço de Pedra; 
7 a 9 de dezembro em Barro Duro; 8 a 
10 de dezembro, Rio da Prata; 14 a 15 
de dezembro em Igreja Nova; 16 e 17 de 
dezembro em Bela Vista.
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LEVANTAMENTO | Entre janeiro e dezembro do ano passado foram registrados 2.392 sepultamentos, mais 153 
enterros específicos de pessoas que morreram por Covid-19. Já em 2019, o total de enterros foi de 2.052

ELIAS BERNARDO
RÉPORTER

A  pandemia causou grandes im-
pactos nas vidas dos mais de 
800 mil natalenses. De acordo 

com um balanço realizado pela Secre-
taria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur), foram registrados 2.392 se-
pultamentos de pessoas com e sem 
Covid-19 em Natal ao longo de 2020. 
Além disso, em uma parceria da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) com o 
Grupo Vila para serviços funerários de 
óbitos pelo coronavírus, 153 pessoas fo-
ram sepultadas. No total, então, foram 
enterradas 2.545 pessoas – um acrésci-
mo de 24% em relação ao ano anterior. 

Em 2019, o total de enterros reali-
zados nos cemitérios do Bom Pastor I, 
Bom Pastor II, Nova Descoberta, Ale-
crim, Pajuçara, Redinha, Igapó e Ponta 
Negra foi de 2.052. Segundo a Semsur, o 
número de sepultamentos registrados 

nos cemitérios públicos de Natal em 
2020 seguiu as médias registradas em 
relação aos anos anteriores, indepen-
dente da presença da pandemia da 
Covid-19.

Ao Agora RN, a Semsur também 
informou que a Prefeitura do Natal 
possui um convênio com o Grupo Vila 
para o sepultamento de pessoas víti-
mas do Coronavírus. A parceria é con-
duzida pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Em uma parceria com o Grupo 
Vila, foram realizados 150 sepultamen-
tos e três cremações de mortos pelo 
novo coronavírus desde maio do ano 
passado. 

A SMS contratou os serviços de 350 
sepultamentos e 150 cremações para 
as vítimas de Covid-19 com a empre-
sa, que recebeu exclusivamente pela 
quantidade de serviços funerários re-
alizados, conforme descrito no Diário 
O� cial do Município do dia 8 de maio 
de 2020.

Sabendo do dé� cit do sistema, a 
Semsur está estudando formas de abrir 
novas vagas. Em 2019, o secretário 
titular da pasta Irapoã Nóbrega, junto 
com a equipe de Cemitérios, deu início 
a um estudo para a verticalização de 
túmulos. 

Após analisar todos os cemitérios, 
foi visto que o Bom Pastor II (o mais 
novo dos oito) ainda tinha uma boa 
área de terreno construível, terreno 
esse su� ciente para a construção de 
mil vagas verticais. Esse número é su� -
ciente para desafogar o sistema por até 
dois anos.

No ano passado, o projeto de ver-
ticalização estava em fase de estudo e 
análise para, posteriormente, ser es-
truturado e licitado. A expectativa da 
Semsur é que o projeto de verticaliza-
ção seja executado este ano. A secreta-
ria ainda está estudando as opções pa-
ra a viabilidade e execução do projeto 
licitatório.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Por déficit de vagas, Semsur deu início a um estudo para a verticalização de túmulos. Projeto está previsto para começar ainda neste ano

Sepultamentos em Natal crescem 
24% em 2020, aponta Semsur

Saúde: São Gonçalo terá gravações 
de capacitação para profissionais 

VACINAÇÃO 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – 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 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. CEZARY ROBERT FIUTA, britânico, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 702.625.331-03, 
Portador do RNE n° V9718146, residente e domiciliado na Rua dos Tucanos, n° 10, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 
661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tatuí, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 616,15m² (seiscentos e dezesseis metros e quinze decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.11.1792.0000.5 e sequencial n° 1.008300.6. 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.309.942,640m e E 273.768,087m; deste segue confrontando com a 
propriedade de BARBARA MARIA GARCIA HIGUERA DE ALMEIDA, com azimute de 146°43'43" por uma distância de 
32,48m  até o vértice M2, de coordenadas N 9.309.915,481m e E 273.785,908m; deste segue confrontando com a 
propriedade de FERNANDO MÁRIO CASTRO, com azimute de 151°42'31" por uma distância de 25,63m  até o vértice 
M3, de coordenadas N 9.309.892,914m e E 273.798,055m; deste segue confrontando com a propriedade de 
LEANDRO POLICARPO MATOS SILVA , com azimute de 236°04'35" por uma distância de 20,01m  até o vértice M4, 
de coordenadas N 9.309.881,744m e E 273.781,447m; deste segue confrontando com a RUA TATUÍ, com azimute 
347°37'35" por uma distância de 62,34m  até o vértice M1,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 140,46 m.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00. O requerente alega o exercício pleno 
da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. FERNANDO MARIO CASTRO, o Sr. LEANDRO 
POLICARPO MATOS SILVA, a Sra. BARBARA MARIA GARCIA HIGUERA DE ALMEIDA, 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 qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial 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 confinantes 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, 15.01.2021 

 
 
 

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 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – 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 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. FRANCISCO IVAN MENEZES TORRES FILHO, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do CPF/MF 
n° 890.659.803-34, Portador do RG n° 319266397 – SSP/CE, residente e domiciliado na Rua das Pedrinhas, n°44, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 454,25m² (quatrocentos e ciqunta e quatro metros e vinte e cinco decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V.01, de coordenadas N 9.308.328,73 m e E 273.517,56 m, deste, segue com azimute de 145°59'49" e 
distância de 1,40 m, confrontando neste trecho com TERRENO de propriedade de Juscelino Brito Teixeira, portador do 
CPF 837.181.094-68, até o vértice V.02, de coordenadas N 9.308.327,57 m e E 273.518,34 m; deste, segue com 
azimute de 145°59'49" e distância de 10,19 m, confrontando neste trecho com RESIDÊNCIA S/N de propriedade de 
Aldeci Ferreira da Costa, portador do CPF 671.963.574- 34, até o vértice V.03, de coordenadas N 9.308.319,13 m e E 
273.524,04 m; deste, segue com azimute de 234°02'36" e distância de 11,38 m, confrontando neste trecho com a 
RESIDÊNCIA S/N de propriedade de Marcos Aurélio de Azevedo Melo, portador CPF 029.896.834- 70, até o vértice 
V.04, de coordenadas N 9.308.312,45 m e E 273.514,83 m; deste, segue com azimute de 237°15'29" e distância de 
7,39 m, confrontando neste trecho com a RESIDÊNCIA S/N de propriedade de Marcos Aurélio de Azevedo Melo, 
portador CPF 029.896.834- 70, até o vértice V.05, de coordenadas N 9.308.308,45 m e E 273.508,61 m; deste, segue 
com azimute de 235°34'41" e distância de 20,40 m, confrontando neste trecho com a RESIDÊNCIA S/N de propriedade 
de Marcos Aurélio de Azevedo Melo, portador CPF 029.896.834- 70, até o vértice V.06, de coordenadas N 
9.308.296,91 m e E 273.491,78 m; deste, segue com azimute de 328°06'29" e distância de 11,19 m, confrontando 
neste trecho com a RUA DAS PEDRINHAS, até o vértice V.07, de coordenadas N 9.308.306,41 m e E 273.485,87 m; 
deste, segue com azimute de 54°05'34" e distância de 29,57 m, confrontando neste trecho com TERRENO de 
propriedade de Adriana do Nascimento Silva, portadora do CPF 011.572.084-79, até o vértice V.08, de coordenadas N 
9.308.323,76 m e E 273.509,82 m; deste, segue com azimute de 57°15'10" e distância de 9,20 m, confrontando neste 
trecho com TERRENO de propriedade de Adriana do Nascimento Silva, portadora do CPF 011.572.084-79, até o 
vértice V.01, de coordenadas N 9.308.328,73 m e E 273.517,56 m; ponto inicial da descrição 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, ficam a Sra. ALDECI FERREIRA DA COSTA, 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 qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial 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 confinantes 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, 15.01.2021 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-149002/TEC/RLO-0124, com prazo de validade até 
08/01/2024, em favor de 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e coordenadas 7-
LOR-0067A-RN (9.390.347,00 mN; 666.605,00 mE), que tem como destino a Estação Coletora e 
Compressora Central de Lorena, Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150712/TEC/RLO-0381, com prazo de validade até 
08/01/2024, em favor de 01 (uma) Estação Coletora e Compressora de Lorena de coordenadas 
(9.389.547,00 mN; 667.519,00 mE), localizada no Campo de Produção de Lorena, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-150788/TEC/RLO-0403, com prazo de validade até 
08/01/2024, em favor de 01 (uma) Estação Coletora Satélite de Fazenda Malaquias de coordenadas 
(9.407.933,00 mN; 660.486,00 mE), localizada no Campo de Produção de Fazenda Malaquias, 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 
2x5 
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Se seu humor não é dos melhores durante o período pré-
menstrual, entenda: é muito comum a queda acentuada da 
serotonina – aquele neurotransmissor que está relacionado a 
sensação de bem-estar e bom humor – nessa fase! 

Existe coisa melhor que receita prática? E se ela for fácil, gostosa 
e que vai melhorar o seu humor? 

Melhor ainda hein?!

INGREDIENTES: 

 1 ovo batido
 Pitada de sal
 1 col. sopa de farinha de grão de bico

 1 banana amassada
 1 col. sobremesa de cacau em pó
 1 col. sopa de nozes quebradas
 1 col. chá de mel
 pitada de bicarbonato de sódio

MODO DE PREPARO: 

 Misturar os ingredientes na ordem e levar para a frigideira 
untada com 1 col. chá de óleo de coco. 

 Deixar dourar dos dois lados. 
 Pode servir com um pouco de pasta de castanhas sem açúcar e 

polvilhar com cacau.

PANQUECA DE CACAU, NOZES E MEL

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

São as circunstâncias que governam os homens, não 
os homens que governam as circunstâncias. 

Byron

“

SUJEITO A GUINCHO                                                                                                      
É comum encontrarmos a frase “Sujeito a guincho”. Contudo nem 

mesmo um veículo estacionado em local proibido � ca “sujeito a guincho”. 
Na verdade, � ca “sujeito a guinchamento”, palavra que indica ação. A 
palavra “guincho” exprime o objeto.

MELHOR
Atenção ao uso do termo “melhor”. Quando houver homens e 

mulheres numa relação, se se quer dizer que uma mulher é quem mais se 
destaca, o artigo � cará no masculino: “Ana é o melhor aluno da turma” (se 
se disser que “Ana é a melhor aluna da turma”, ela estará sendo comparada 
apenas com as demais mulheres, e não com todos os alunos.) Outros 
exemplos: “Maria é o melhor professor da escola”; “Joana é o melhor 
funcionário da empresa”.  Proceda da mesma forma com “a pior”, “o pior”.

PARÊNTESES
Os parênteses sempre foram remédio para erro nas aulas de produção 

de texto. Se o aluno errou e não podia apagar, o professor indicava o uso 
dos parênteses. Resultado: deturparam-lhe o uso. Ao usar os parênteses, 
você avisa que a palavra, expressão ou oração neles contida é acessória. 
Não faz falta. Geralmente é um comentário, uma explicação ou uma 
observação.  Fique ligado: a forma parêntesis também está dicionarizada.

MESMO, UMA NOVA LIÇÃO

Já tratei do vocábulo “mesmo” diversas vezes. Nas 
aulas ou por e-mail, tiro muitas dúvidas sobre o uso e 
aplicação dessa palavra. De modo geral, digo aos alunos 
que “mesmo” não deve substituir um substantivo. Portanto 
não se deve dizer “Encontrei o aluno. O mesmo entregou a 
atividade”, uma vez que, “mesmo” é pronome reforçativo, 
e não substantivo. Basta dizer “Encontrei o aluno. Ele (o 
estudante, o discente) entregou a atividade”.

Tratarei, agora, de um uso interessante de “mesmo”, 
que pode ser um utilíssimo marcador para ampliar o valor 
de um argumento. Se eu digo “Mateus tem boas notas 
em Língua Portuguesa”, dou uma simples informação, 
não faço consideração qualitativa ou avaliativa sobre 
as qualidades intelectuais de Mateus. No entanto, se 
acrescentar “até mesmo”, darei à frase um inegável valor 
argumentativo: “Mateus tem boas notas até mesmo em 
Língua Portuguesa”. Agora, exaltei a competência de 
Mateus e disse, implicitamente, que ele tem boas notas 
também em outras disciplinas. Além disso, está clara a 
ideia de que considero a Língua Portuguesa a mais difícil 
das matérias. O conector “mesmo” sempre tem um valor 
argumentativo para cima, numa escala avaliativa.

“

ALIMENTAÇÃO E TPM
Você sabia que sua alimentação pode ajudar em sua TPM? 

Sabe de que forma? Uma muito fácil! 

• A ingestão de água é muito importante para amenizar 
a retenção de líquidos que é algo bem comum nesse período. 
Sentiu dor de cabeça? Toma água com gengibre!!! Tome chás 
(menos mate e preto), sucos naturais, água de côco, sopas (sem 
creme de leite para não pesar na balança) ajudam. 

 
• Alimentos que possam contribuir para o bem estar 

e emociona é ótimo para a TPM: nozes, banana, tâmaras, 
chocolate rico em cacau, aveia, castanhas. 

 
• Alimentos ricos em Ômega-3: Os peixes de água fria 

(salmão, arenque, atum) e óleo de linhaça são ricos em 
ômega-3, uma gordura que tem propriedades antiin� amatórias 
e contribui para a diminuição do aparecimento de espinhas e 
de celulite. O ômega-3 também auxilia na manutenção do bom 
humor! 

 
• As vitaminas do complexo B e o magnésio regulam as 

variações hormonais e são importantes para reduzirem os 
sintomas da TPM. Então, consuma os folhosos verdes escuros, 
quinoa, ovos, abacaxi, vagens, castanhas, nozes, cenouras e 
carboidratos complexos e integrais, controlam a voracidade 
por doce, o aumento do apetite e a dor de cabeça.  

 
• Os óleos de prímula e borrage são ricos em ácido 

gamalinolênico (GLA) que ajudam a controlar as cólicas e 
dores nas mamas, podendo dessa forma, ser prescrito para 
mulheres que sofrem com a TPM.  

 
• Evite nesse período, alimentos in� amatórios: como o 

excesso de açúcar, sal, biscoitos recheados ou muito salgados, 
aditivos químicos, embutidos como mortadela, presunto e 
peito de peru, caldo de carne, ketchup, shoyu, refrigerantes e 
bebidas alcoólicas.  

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
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MÚSICA | Alan Persa lança 
nesta sexta-feira 15 a música 
“Comedor de Camarão”, 
canção que cita bairros de 
Natal e cidades do estado em 
homenagem

O cantor e compositor potiguar 
Alan Persa lança nesta sexta-
feira 15 a canção “Comedor de 

Camarão”, que traz na letra o orgulho 
de ser potiguar. A música foi composta 
pelo próprio artista e destaca bairros 
de Natal, cidades do Rio Grande do 
Norte e também cita outros artistas 
potiguares como a atriz Titina 
Medeiros e os cantores e compositores 
Babal e Dorgival Dantas.

“Eu sentia falta de uma música 
que tivesse como temática principal 
o Rio Grande do Norte como um 
todo, falando não só dos locais mais 
conhecidos e turísticos, mas também 
valorizando o interior do nosso 
estado. O RN também é recheado de 
municípios com nomes curiosos, e 
eu quis fazer uma brincadeira com 
esses nomes, usando trocadilhos 
e construindo uma história 
descontraída e leve, passeando pelos 
4 cantos do território potiguar”, disse 
Alan sobre a ideia de escrever a canção 
e o processo de criação da obra. 

Alan de Melo Trindade, de 33 

Que saudade de uma conversa 
sem grandes pretensões na 
calçada, não é?  O projeto 

“Nos Bastidores da Música Potiguar” 
traz esse papo descontraído para 
bem pertinho do público: Dani 
Cruz convida as artistas CLARA, 
Gabriela Mendes, Liz Rosa e Dodora 
Cardoso para uma típica conversa de 
camarim, dividindo histórias sobre 
suas carreiras, curiosidades, novos 
trabalhos e documentando parte 
da história viva da cultura potiguar. 
Os encontros acontecerão nas 
segundas-feiras, de 25 de janeiro e 15 
de fevereiro, às 19h30, ao vivo, no canal 
do YouTube de Dani. “Nos Bastidores 
da Música Potiguar” consiste em 
mais uma ação do projeto “Dani Cruz 
convida”, que nasceu no início de 2019 
em meio ao isolamento social devido 
à pandemia mundial do coronavírus. 
Buscando se aproximar do seu 
público, em um momento em que 
distâncias são necessárias, a artista (e 
também psicóloga) lançou uma série 

CEDIDA

REPRODUÇÃO

ORGULHO DE SER

REPRODUÇÃO

NOS BASTIDORES DA MÚSICA

PROJETO  Dani Cruz traz convidadas para uma típica conversa de camarim

LANÇAMENTO  A nova música de Alan Persa está disponível em todas as plataformas digitais

CEDIDA

POTIGUAR

anos, nasceu em Natal e desde 2015 
vive exclusivamente da música. Esse 
foi o ano em que o artista começou 
a carreira solo dele, depois de ter 
atuado como guitarrista da banda 
de rock “2Polos”. Alan é formado 

em arquitetura, mas foi a música 
que virou a carreira do artista, que é 
conhecido por realizar shows com 
hits do pop rock, reggae e MPB, além 
de trabalhar também o lado autoral, 
apresentando músicas escritas e 

produzidas por ele.  
Em 2016, o grande público do 

estado passou a conhecer Alan Persa 
depois que a foto de uma criança 
atenta ao artista se apresentando 
em frente ao maior shopping de 

Natal viralizou nas redes sociais. As 
apresentações gratuitas próximas ao 
Midway Mall e aos domingos no deck 
da Praia de Ponta Negra se tornaram 
marca registrada do cantor.

A música “Comedor de Camarão” 
será  lançada na plataforma Spotify, 
Deezer e outras plataformas digitais de 
música nesta sexta-feira 15.

 “Comedor de Camarão” cita 36 
destinos potiguares, entre bairros 
de Natal e cidades do Rio Grande do 
Norte, além de fazer referência ao 
estilo de vida do natalense, como as 
idas à Praia da Redinha para saborear 
a ginga e a tapioca, o tradicional banho 
de mar, os passeios pelo litoral, o 
suco de caju e o cuscuz com carne de 
charque. 

Um clipe para a canção já está 
nos planos do cantor. “Agora que 
lançamos ‘Comedor de Camarão’ em 
todas as plataformas de música, o 
próximo passo é começar a trabalhar 
na produção do clipe dela, mostrando 
toda a beleza e costumes que o RN tem 
a oferecer”, a� rmou Alan.

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima para ouvir Alan Persa

de conteúdos em suas redes sociais 
com temáticas envolvendo saúde 
mental, autocuidado, artes, além de 
lives, proporcionando um contato 
mais direto com as pessoas.

Entre as convidadas estão CLARA, 
com o recém lançado CD “Volte e 
pegue”, apresentando a temática 
do resgate da sua ancestralidade 
negra; Gabriela Mendes, de Mossoró, 
com sua experiência enquanto 
compositora; Liz Rosa, que carrega na 
bagagem histórias de trocas culturais 
levando a música brasileira a festivais 
de jazz pelo mundo e Dodora Cardoso, 
que com 43 anos de carreira tem sido 
expoente da música potiguar em suas 
várias fases. Cada convidada contribui 
com sua trajetória pessoal e com 
peculiaridades dos seus percursos 
artísticos. O projeto é uma realização 
da DC Iltda, com recursos da Lei Aldir 
Blanc RN, Fundação José Augusto, 
Governo do Estado, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo e Governo Federal.
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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 

                                                                                             Avenida Governador Aluízio Alves, 174 – 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 reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. RUBENS RAUEN FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 311.966.594-00, Portador do RG n° 34.135 – SSP/RS, residente e domiciliado na 
Av. Baía dos Golfinhos, n° 672, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 672, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 4.757,41m² (quatro mil, 
setecentos e cinquenta e sete metros e quarenta e um decímetros quadrados), imóvel cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 
1.0101.002.01.1625.0000.2 e sequencial n° 1.001576.0. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-01, de coordenadas N 9.311.071,486 m. e E 273.161,157 m., situado no 
limite com a Avenida Baia dos Golfinhos, deste, segue com azimute de 109°26'19" e distância de 10,73 m., confrontando neste trecho com a Avenida Baia dos Golfinhos, até o vértice 
P-02, de coordenadas N 9.311.067,916 m. e E 273.171,274 m.;  deste, segue com azimute de 203°11'43" e distância de 21,00 m., confrontando neste trecho com o terreno de Luís 
Barbosa, até o vértice P-03, de coordenadas N 9.311.048,610 m. e E 273.163,001 m.; deste, segue com azimute de 114°34'09" e distância de 8,41 m., confrontando neste trecho com o 
terreno de Luís Barbosa, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.311.045,112 m. e E 273.170,652 m.; deste, segue com azimute de 202°48'57" e distância de 6,78 m., confrontando 
neste trecho com o terreno de Jaqueline, até o vértice P-05, de coordenadas N 9.311.038,867 m. e E 273.168,025 m.; deste, segue com azimute de 202°48'58" e distância de 5,02 m., 
confrontando neste trecho com o terreno de Juan Rondon, até o vértice P-06, de coordenadas N 9.311.034,238 m. e E 273.166,078 m.; deste, segue com azimute de 206°31'56" e 
distância de 3,01 m., confrontando neste trecho com o terreno de Juan Rondon, até o vértice P-07, de coordenadas N 9.311.031,548 m. e E 273.164,734 m.; deste, segue com azimute 
de 206°31'56" e distância de 9,63 m., confrontando neste trecho com o terreno de Aljelmo Inácio Gomes, até o vértice P-08, de coordenadas N 9.311.022,934 m. e E 273.160,434 m.; 
deste, segue com azimute de 206°31'56" e distância de 6,97 m., confrontando neste trecho com o terreno de Ana Anitas Dantas, até o vértice P-09, de coordenadas N 9.311.016,694 
m. e E 273.157,318 m.; deste, segue com azimute de 209°34'16" e distância de 3,38 m., confrontando neste trecho com o terreno de Ana Anitas Dantas, até o vértice P-10, de 
coordenadas N 9.311.013,754 m. e E 273.155,650 m.; deste, segue com azimute de 220°31'15" e distância de 7,91 m., confrontando neste trecho com o terreno de Ammar Lechkhab, 
até o vértice P-11, de coordenadas N 9.311.007,739 m. e E 273.150,509 m.; deste, segue com azimute de 222°28'51" e distância de 7,11 m., conf rontando neste trecho com o terreno 
de Ammar Lechkhab,  até o vértice P-12, de coordenadas N 9.311.002,498 m. e E 273.145,709 m.; deste, segue com azimute de 222°28'54" e distância de 5,67 m., confrontando neste 
trecho com o terreno de Thierry Salbloairoles, até o vértice P-13, de coordenadas N 9.310.998,314 m. e E 273.141,879 m.; deste, segue com azimute de 223°57'43" e distância de 
13,68 m., confrontando neste trecho com o terreno de Thierry Salbloairoles, até o vértice P-14, de coordenadas N 9.310.988,469 m. e E 273.132,384 m.; deste, segue com azimute de 
221°51'06" e distância de 15,42 m., confrontando neste trecho com o terreno de Marcos Antônio da Silva, até o vértice P-15, de coordenadas N 9.310.976,985 m. e E 273.122,097 m.; 
deste, segue com azimute de 221°21'16" e distância de 3,82 m., confrontando neste trecho com o terreno de Marcos Antônio da Silva, até o vértice P-16, de coordenadas N 
9.310.974,115 m. e E 273.119,571 m.; deste, segue com azimute de 221°21'14" e distância de 10,31 m., confrontando neste trecho com o terreno da Pousada Magia da Terra, até o 
vértice P-17, de coordenadas N 9.310.966,376 m. e E 273.112,759 m.; deste, segue com azimute de 220°03'23" e distância de 18,78 m., confrontando neste trecho com o terreno da 
Pousada Magia da Terra, até o vértice P-18, de coordenadas N 9.310.951,998 m. e E 273.100,671 m.; deste, segue com azimute de 138°35'35" e distância de 28,89 m., confrontando 
neste trecho com o terreno da Pousada Magia da Terra, até o vértice P-19, de coordenadas N 9.310.930,332 m. e E 273.119,777 m.; deste, segue com azimute de 211°09'42" e 
distância de 6,56 m., confrontando neste trecho com a Rua Dos Bentivis, até o vértice P-20, de coordenadas N 9.310.924,722 m. e E 273.116,385 m.; deste, segue com azimute de 
293°28'38" e distância de 7,84 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice P-21, de coordenadas N 9.310.927,844 m. e E 273.109,198 m.; deste, 
segue com azimute de 318°44'12" e distância de 21,20 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice P-22, de coordenadas N 9.310.943,777 m. e 
E 273.095,218 m.; deste, segue com azimute de 216°56'27" e distância de 23,30 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice P-23, de 
coordenadas N 9.310.925,154 m. e E 273.081,215 m.; deste, segue com azimute de 210°20'15" e distância de 8,22 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-
Reid, até o vértice P-24, de coordenadas N 9.310.918,060 m. e E 273.077,063 m.; deste, segue com azimute de 210°20'14" e distância de 21,19 m., confrontando neste trecho com 
Marina Marcial Teixeira, até o vértice P-25, de coordenadas N 9.310.899,767 m. e E 273.066,357 m.; deste, segue com azimute de 210°20'14" e distância de 15,35 m., con frontando 
neste trecho com o terreno de José de Maria Morí, até o vértice P-26, de coordenadas N 9.310.886,522 m. e E 273.058,606 m.; deste, segue com azimute de 212°30'38" e distância de 
11,99 m., confrontando neste trecho com o terreno de Hernan Salgou Rossini, até o vértice P-27, de coordenadas N 9.310.876,409 m. e E 273.052,161 m.; deste, segue com azimute 
de 212°30'38" e distância de 8,89 m., confrontando neste trecho com o terreno de Edinara Barreto de Araújo, até o vértice P -28, de coordenadas N 9.310.868,913 m. e E 273.047,383 
m.; deste, segue com azimute de 222°56'23" e distância de 16,19 m., confrontando neste trecho com o terreno de Edinara Barreto de Araújo, até o vér tice P-29, de coordenadas N 
9.310.857,058 m. e E 273.036,352 m.; deste, segue com azimute de 222°56'23" e distância de 22,54 m., confrontando neste trecho com o terreno de Jamila Mônica Scalia, até o vértice 
P-30, de coordenadas N 9.310.840,556 m. e E 273.020,996 m.; deste, segue com azimute de 149°43'21" e distância de 12,20 m., confrontando neste trecho com o terreno de Jamila 
Mônica Scalia, até o vértice P-31, de coordenadas N 9.310.830,019 m. e E 273.027,147 m.; deste, segue com azimute de 240°32'59" e distância de 14,79 m., con frontando neste 
trecho com Rua das Gameleiras, até o vértice P-32, de coordenadas N 9.310.822,749 m. e E 273.014,271 m.; deste, segue com  azimute de 337°12'40" e distância de 18,85 m., 
confrontando neste trecho com o terreno de José Nelson vieira de Lima, até o vértice P-33, de coordenadas N 9.310.840,125 m. e E 273.006,971 m.; deste, segue com azimute de 
359°32'01" e distância de 2,95 m., confrontando neste trecho com o terreno de José Nelson vieira de Lima, até o vértice P-34, de coordenadas N 9.310.843,074 m. e E 273.006,947 m.; 
deste, segue com azimute de 41°36'29" e distância de 37,87 m., confrontando neste trecho com o terreno de Vanessa Bordahandy, até o vértice P-35, de coordenadas N 9.310.871,389 
m. e E 273.032,093 m.; deste, segue com azimute de 34°00'27" e distância de 35,09 m., confrontando neste trecho com o terreno de Vanessa Bordahandy, até o vértice P-36, de 
coordenadas N 9.310.900,478 m. e E 273.051,720 m.; deste, segue com azimute de 32°23'57" e distância de 18,63 m., confrontando neste trecho com o terreno de Vanessa 
Bordahandy, até o vértice P-37, de coordenadas N 9.310.916,208 m. e E 273.061,702 m.; deste, segue com azimute de 32°23'57" e distância de 14,96 m., confrontando neste trecho 
com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-38, de coordenadas N 9.310.928,842 m. e E 273.069,720 m.; deste, segue com azimute de 29°00'35" e distância de 5,44 m., 
confrontando neste trecho com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-39, de coordenadas N 9.310.933,601 m. e E 273.072,359 m.; deste, segue com azimute de 296°21'06" e 
distância de 6,25 m., confrontando neste trecho com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-40, de coordenadas N 9.310.936,374 m. e E 273.066,760 m.; deste, segue com azimute 
de 34°20'53" e distância de 51,30 m., confrontando neste trecho com o terreno de Kim Personn, até o vértice P-41, de coordenadas N 9.310.978,729 m. e E 273.095,704 m.; deste, 
segue com azimute de 127°58'55" e distância de 8,16 m., confrontando neste trecho com o terreno de Martin Castañon, até o vér tice P-42, de coordenadas N 9.310.973,705 m. e E 
273.102,139 m.; deste, segue com azimute de 36°26'33" e distância de 29,38 m., confrontando neste trecho com o terreno de Martin Castañon, até o vértice P-43, de coordenadas N 
9.310.997,338 m. e E 273.119,590 m.; deste, segue com azimute de 36°26'33" e distância de 14,12 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah Paton-Reid, até o vértice 
P-44, de coordenadas N 9.311.008,698 m. e E 273.127,978 m.; deste, segue com azimute de 36°49'10" e distância de 7,79 m., confrontando neste trecho com o terreno de Deborah 
Paton-Reid, até o vértice P-45, de coordenadas N 9.311.014,936 m. e E 273.132,648 m.; deste, segue com azimute de 36°49'11" e distância de 10,63 m., confrontando neste trecho 
com o terreno de Antônia da Costa dos Santos, até o vértice P-46, de coordenadas N 9.311.023,447 m. e E 273.139,019 m.; deste, segue com azimute de 25°22'32" e distância de 
19,00 m., confrontando neste trecho com o terreno de Antônia da Costa dos Santos, até o vértice P-47, de coordenadas N 9.311.040,614 m. e E 273.147,162 m.; deste, segue com 
azimute de 24°23'11" e distância de 12,41 m., confrontando neste trecho com o terreno de Antônia da Costa dos Santos, até o vértice P-48, de coordenadas N 9.311.051,919 m. e E 
273.152,287 m.; deste, segue com azimute de 24°23'12" e distância de 21,48 m., confrontando neste trecho com o terreno de Antônio José Marinho, até o vértice P-01, de coordenadas 
N 9.311.071,486 m. e E 273.161,157 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 500.000,00. 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, ficam a Sra. VANESSA BORDAHANDY, a Sra. DEBORAH PATON REID, a Sra. ANTONIA DA COSTA DOS SANTOS, o Sr. 
ANTONIO JOSÉ MARINHO, o Sr. MARTIN CASTAÑON, o Sr. KIM PERSONN, o Sr. JOSÉ NELSON VIEIRA DE LIMA, o Sr. HERNAN SALGOU ROSSINI, o Sr. JOSÉ DE MARIA 
MORI, o Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA, o Sr. THIERRY SALBLOAIROLES, o Sr. AMMAR LECHKHAB, o Sr. ALJELMO INACIO GOMES, o Sr. JUAN RONDON, o Sr. LUIS 
BARBOSA, a Sra. TERESA BEATRIZ DE MACEDO FIRMINO, a Sra. ANA ANITA DANTAS, a Sra. DEBORAH PATON REID, a Sra. MARINA MARCIAL TEIXEIRA, a Sra. 
EDINARA BARRETO DE ARAUJO, a Sra. JAMILA MONICA SCALIA, a POUSADA MAGIA DA TERRA, 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 qualificação completa do requerente; II – 
a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial 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 confinantes 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, 15.01.2021 

 
 
  

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA 
 

A “A & L DESIGNER SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI” – WINDSERVICE ENERGY AND 
ENGINEER, inscrito sob CNPJ 15.594.950/0001-69, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA – a Licença Simplificada, 
para um empreendimento geração de energia elétrica EÓLICA de 1 MWac, localizado distrito Baixa do Meio, 
Guamaré/RN – USINA GUAMARÉ II.  
 

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA  
CEO - WINDSERVICE ENERGY AND ENGINEER 

 

 
 
 
 
 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A.M. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ.: 30.172.531/0001-22), torna público que está requerendo e 
comunicando ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
as seguintes licenças: 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI para instalação de posto de revenda de combustíveis 
líquidos, localizada a rua Jose Moreira do Nascimento, s/n, Tenente Ananias/RN; com prazo de 04 anos a 
partir da data de emissão. 
LICENÇA DE OPEERAÇÃO – LO para operação de posto de revenda de combustíveis líquidos, localizada a 
rua Jose Moreira do Nascimento, s/n, Tenente Ananias/RN. 
 

JOÃO HENRIQUE MOREIRA ALMEIDA MOTA – SOCIO ADMINISTRADOR 

 
 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-
99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA as seguintes licenças:: 
 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0050-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Licença Previa para Perfuração (LPper) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0053-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0002-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0009-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0015-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0016-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0017-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0019-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0029-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0032-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0033-RN, 

localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 Renovação de Licença de Operação (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0034-RN, 

localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
Harvey David Gardner 

Diretor 
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EDITAL CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
O Presidente da COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE 
BEBIDA VELHA - COOPABEV, CNPJ 16.939.429/0001-89, NIRE 24259406, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, de acordo com o art. 50, inciso "d", convoca os cooperados/as, que nesta data 
totalizam 38 (trinta e oito), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), que se realizará na Sede 
da Cooperativa, sito a Rua Colônia, 290 – Zona Rural – Bebida Velha – Pureza – CEP: 59.582-000, no dia 23 
de janeiro 2021 (sábado), em primeira convocação às 16h (dezesseis horas), com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados/as; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 17h (dezesete horas), no 
mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de cooperados/as; e persistindo a 
falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 18h (dezoito horas), no mesmo dia, hora e local, 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados/as, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - 
Eleição dos componentes do Conselho Administrativo; II - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. III - 
Plano de Trabalho para o ano de 2021. IV – Admissão e demissão de cooperados/as. V – Aquisição de 
empréstimo para investimentos na cooperativa. VI - Outros assuntos não deliberativos de interesse social. O 
prazo para inscrição de chapa será até 18 de janeiro de 2021, com o preenchimento do formulário e 
encaminhar a comissão eleitoral, via o e-mail coopabev@live.com até as 17:00, atendendo o estatuto. 
Pureza/RN, 14 de janeiro de 2020. A assembleia seguirá todas as recomendações da OMS, quanto as 
medidas de combate e prevenção a disseminação da COVIDA 19, mantendo a distância mínima de 1,5m entre 
os participantes; obrigatório uso de máscara facial e uso de álcool 70º.  

José de Arimatéia Silva - Conselheiro presidente. 
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A 26ª edição da Feira Internacio-
nal de Artesanato (Fiart) já tem 
data para acontecer. O tradi-

cional evento, realizado sempre nos 
meses de janeiro, teve sua data adiada 
por conta da pandemia da Covid-19. A 
edição 2021 acontecerá de 28 de abril 

a 2 de maio, no Centro de Convenções, 
em Natal. Em seu 26º ano, a Fiart traz 
uma programação totalmente inova-
dora, inclusive na versão digital.  

Além disso, na versão presencial 
seguirá todas as regras sanitárias. Nas 
duas versões, a feira contará com a 

participação dos artesãos potiguares e 
expositores de outros estados e países. 
A feira transformará o Centro de Con-
venções em mais um grande atrativo 
para turistas e visitantes locais, através 
da diversidade de produtos, da progra-
mação cultural e da gastronomia. 

A Fiart é uma realização do Gover-
no do Estado do Rio Grande do Norte, 
com o patrocínio e apoio do Sebrae/RN 
e Prefeitura de Natal, e organização da 
Espacial Eventos. Toda a programação 
cultural será realizada com o incentivo 
da Lei Municipal Djalma Maranhão, 

com patrocínio da Unimed Natal. 
“A 26ª edição da Fiart vai movi-

mentar a economia local promovendo 
o trabalho dos artesãos, especialmente 
do artesão potiguar, seguindo todos 
os protocolos de segurança sanitária”, 
conta o idealizador, Neiwaldo Guedes. 

Com programação híbrida, Fiart 
anuncia 26ª edição para abril
EVENTO | Edição 2021 da Feira Internacional de Artesanato (Fiart) ganha nova data devido à pandemia da Covid-19 e vai acontecer entre os dias 28 de abril e 2 de maio, no Centro 
de Convenções, em Natal. Programação será híbrida, com atividades presenciais e virtuais, e contará ainda com a participação de artesãos potiguares e de outros estados e países 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Momento de saber quem você é para acessar a força e 
inteligência e realizar tudo que você planeja em sua vida. É 
preciso apenas evitar o orgulho, pois isso prejudicará suas 
ações .Seus principais pontos fracos serão a dor de cabeça 
e a tristeza que pode abalar e causar tensão.

Momento de buscar o equilíbrio, se concentrando em 
ter um projeto de vida. Pense com responsabilidade em 
questões do lar e objetivos. Deixe para trás situações que 
atrasam a vida como amores proibidos ou que são perda 
de tempo. 

Chegou a hora de saber o que você realmente quer! 
Isso ajudará a ter mais poder na sua vida profi ssional 
e se destacar em qualquer área que escolher. 
Mantenha-se mais saudável em todos os sentidos. 
O poder de atração aumenta e você toma as rédeas.

Momento de desejar, mas refl etir em silêncio sobre o 
que você realmente quer. Por isso é preciso ter cuidado 
com as palavras e evitar magoar as pessoas à sua volta 
especialmente com comentários negativos, pois a sua 
opinião terá um forte impacto em tudo. 

Momento de pensar e defi nir. Sua intuição deve analisar 
tudo, pois isso o ajudará a saber como estar preparado 
e agir diante de problemas. Esta será uma fase muito 
favorável para a moda, arte e política, aspectos nos quais 
você será líder em tudo o que propor. 

Momento de preferir entender tudo primeiro, antes 
de tirar conclusões ou agir. Lembre-se que é melhor 
ser cauteloso e não se deixar levar por más decisões 
e amizades. Fase que será marcada por viagens e 
progresso constante para você.

Chegou a hora de sentir e saber o que sente.  O 
desenvolvimento na vida profi ssional chega e todos 
os problemas serão resolvidos; sua sensibilidade 
contribuirá bastante para achar soluções.Você se 
destaca como líder e se comunica muito bem. 

Momento de saber o que você tem e o que pode usar 
para ser ainda melhor. Evite sua tendência negativa e 
se concentre em lutar pelos seus objetivos com garra e 
se desistir. Dizer constantemente a frase “eu tenho” irá 
ajudá-lo a crescer profi ssionalmente e fi nanceiramente.

Chegou a hora de se manter forte para enfrentar 
grandes desafi os. Seja mais tolerante com os outros 
para poder assumir responsabilidades e resolver tudo 
sem problemas. Tenha paciência com quem tenta 
opinar sobre a sua vida; relaxe e não se aborreça.

Momento de ter certeza do que você sabe e não duvidar 
de assumir desafi os para chegar onde deseja. Você 
sempre terá a solução para cada problema e poderá 
atuar como um chefe ou ter destaque no seu trabalho. 
A independência chega.

É importante analisar, pois isso será de grande ajuda para 
você conseguir o que deseja. Evite ser negativo e escolha 
o melhor para sua vida com otimismo; pense duas vezes 
ou mais sobre o que você vai decidir. Você terá um ano 
de mudanças radicais em relacionamentos.

Momento de acreditar no próprio poder e não ter 
medo de construir um dos melhores anos da  sua vida.  
Apenas administre melhor seus sentimentos de raiva 
e amadureça. O pensamento tem poder e é hora de 
recomeçar ou dar um pontapé inicial. 

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Produção de “Sob Pressão” 

trabalha na escalação de alguns 
atores para a quarta temporada...
A previsão para o início das 

gravações continua sendo fevereiro.
ESPN também não tem dia para 

voltar com o seu pessoal para 
os estúdios...Por enquanto, a 

maioria dos programas segue com 
apresentação e participações em 

home-offi  ce.Eriberto Leão, de 24 
a 31 deste mês, vai apresentar seu 
novo show no Teatro PetraGold 

Online, reverenciando Raul Seixas.
A propósito, nesta sexta, 20h, 
no Teatro Bradesco, o maestro 
João Carlos Martins vai reger a 

Orquestra Bachiana Filarmônica do 
SESC...E terá como convidados 

os cantores Thiaguinho, Paula 
Fernandes e Tiago Abravanel.
Milton Cunha vai estrear um 

programa no canal Fita Amarela no 
YouTube... “Quesitos” terá quatro 

edições e vai ao ar de 26 a 29, 
sempre às 18h, com a participação 
de várias personalidades do mundo 

do samba.

Apatia e silêncio do SBT começam a preocupar
Novo ano correndo, metade 

de janeiro e diferentemente das 
suas principais concorrentes, 
nenhum plano do SBT é até agora 
conhecido para essa temporada 
de 2021.

A informação, procedente, 
é que a sua direção, depois de 
estudos desenvolvidos ao longo 
de meses, elaborou um novo 
projeto de programação, que 

foi submetido ao dono Silvio 
Santos, no começo de dezembro 
passado, para a sua apreciação e 
aprovação.

O que se sabe sobre este 
trabalho é que ele contempla 
vários espaços da grade, inclusive 
com boas possibilidades 
comerciais e de audiência.

E todos na expectativa. 
Só que, até agora, nenhuma 

resposta. E uma demora que 
chega a ser incompreensível, 
porque sendo este o novo 
desenho ou algum outro, está 
passando da hora de o SBT fazer 
qualquer coisa.

A vida está andando e 
diante de Globo e Record, 
especialmente, a cada dia � ca 
mais difícil recuperar o terreno 
perdido.

BLAD MENEGHEL

MORENA
Bárbara França, loira em “Amor 
Sem Igual”, na exibição dos 
últimos capítulos, vai aparecer 
com os cabelos bem diferentes e 
mais escuros, em “Gênesis”, na 
fase de Abraão. Rebeca é a sua 
personagem.

MORAL DA TROPA
O clima, nos interiores do SBT, é 

de um certo desânimo, porque a sua 
direção continua trabalhando sem 
qualquer perspectiva. Ninguém sabe 
quando vai rolar alguma coisa, se é que 
vai rolar. Moral da tropa está bem baixo.

CONVITE
Felipe Massa é o convidado para 

gravar o programa “Grande Círculo”, 
do SporTV. A produção já fechou com 
ele, só está faltando marcar o dia da 
gravação.

EM ALTA
A série “Arcanjo Renegado”, com 

estreia marcada para 4 de fevereiro 
na Globo, rapidamente se tornou 
um sucesso da Globoplay, batendo 
recordes de audiência nos três 
primeiros dias de exibição, em fevereiro 
de 2020. É com essa “bala” que a 
produção protagonizada por Marcelo 
Mello Jr., um ano depois, chega à TV 
aberta.

NÚMEROS
“A Força do Querer” tem 

sustentado a sua audiência na casa dos 
29 de média, bem abaixo das demais 
produções da Globo no horário. Para se 

ter uma ideia, “Fina Estampa”, também 
reprise e exibida antes, fechou com 
mais de 33.

ATENUANTES
Dentro da Globo existem algumas 

explicações para o rendimento mais 
baixo de “A Força do Querer”. Entre 
as principais, o período que está 
no ar, pegando as festas do � nal de 
ano e férias, e também por ser uma 
reprise bem mais recente que a sua 
antecessora. Só três anos, contra dez da 
primeira exibição de “Fina Estampa”.

INOVAÇÃO
Enquanto muitos ainda mantêm 

uma estante por trás, passando 
certa intelectualidade, outros 
comunicadores tem procurado variar 
seus cenários em entradas virtuais. 
Roger, no SporTV, por exemplo, está 
usando o próprio quarto, com a cama 
atrás e o seu cachorro sempre deitado 
em cima.

RÁDIO NA TV
O “Jornal da Manhã”, da Jovem 

Pan, com Adriana Reid e � iago 
Uberreiche, das 7h às 9h, diariamente, 
será transmitido também pelo History 
Channel.Começa no dia 1º de março.
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FNF

A Federação Norte-rio-granden-
se de Futebol (FNF) definiu 
nesta quinta-feira 14 que o 

Campeonato Potiguar de 2021 come-
çará no dia 24 de fevereiro. O anúncio 
oficial aconteceu durante reunião em 
Natal entre a diretoria da entidade e os 
clubes participantes.

De acordo com a FNF, a primeira 
partida da competição será um duelo 
entre o atual campeão, o ABC, e o Glo-
bo. A tabela detalhada deve ser divul-
gada nos próximos dias.

A primeira rodada terá Primeira 
rodada tem os seguintes confrontos: 
ABC x Globo FC; América-RN x Força 
e Luz; Campeão da segunda divisão x 
Assu;  e Potiguar x Santa Cruz de Natal

Durante a reunião, o presidente 
da federação, José Vanildo da Silva, in-
formou também que a Band Natal fez 
uma proposta para aquisição dos di-
reitos de transmissão do Estadual em 
TV aberta. A proposta é de transmitir 
uma partida por rodada. Os clubes 
analisam a proposta. 

O regulamento deste ano será pra-

ticamente o mesmo do campeonato 
de 2020. Serão dois turnos, disputados 
por todas equipes, em fase única. São 
sete rodadas, com todas as equipes 
jogando entre si uma única vez (jogos 
de ida).  As duas melhores equipes em 
pontuação geral disputarão o título do 

turno em jogo único. Ao término das 
duas fases, as agremiações vencedo-
ras garantem vagas para a decisão do 
Campeonato Estadual e para a Copa 
do Brasil 2021. Caso a mesma equipe 
vença os dois turnos, o time será decla-
rado campeão.

Campeonato Potiguar de 2021 terá 
pontapé inicial em 24 de fevereiro 
FUTEBOL | De acordo com a FNF, a primeira partida da competição será um duelo entre o atual campeão, o 
ABC, e o Globo. Band Natal fez uma proposta para aquisição dos direitos de transmissão em TV aberta

Regulamento deste ano será praticamente o mesmo do Campeonato Potiguar de 2020

A Justiça de São Paulo determi-
nou que a Fórmula 1 tem de 
ser acionada para apresentar 

explicações sobre o novo contrato 
feito para realizar GP da categoria no 
autódromo de Interlagos. A ordem 
publicada no Diário da Justiça e regis-
trada nesta quinta-feira no sistema 
do Tribunal de Justiça (TJ) estabelece 
que a empresa Formula One World 
Championship, braço comercial da 
categoria, também será envolvida no 
processo que determinou a suspen-
são do contrato para a realização da 
prova.

A movimentação da Justiça é um 
desdobramento da decisão da última 
segunda-feira, quando o juiz Emílio 
Migliano Neto, da 7.ª Vara de Fazenda 
Pública, determinou a suspensão do 
contrato de R$ 100 milhões feito pela 
Prefeitura de São Paulo com a nova 
empresa responsável para promover 
e organizar, a MC Brazil Motorsport 
Holding Ltda.

Na decisão, o juiz havia definido 
a contratação como uma “verdadeira 
aberração” e apontado duas falhas 
principais no processo. A primeira é 
a ausência de licitação. A segunda é 

Justiça pede explicações 
sobre GP em Interlagos

AUTOMOBILISMO

a falta de transparência, já que os do-
cumentos referentes à contratação 
da empresa são confidenciais e estão 
indisponíveis para consulta pública.

A Justiça determinou agora que 
o autor da ação, o vereador Rubinho 
Nunes (Patriota), em um prazo de até 
10 dias providencie as informações 
necessárias para acionar a Fórmula 
1. A categoria deverá ser procurada 
por um instrumento chamado carta 
rogatória, instrumento jurídico inter-
nacional. Procurada para comentar o 
assunto, a Fórmula 1 ainda não retor-
nou o contato.

São Paulo renovou o contrato 
com a Fórmula 1 após vencer uma 
disputa com o Rio de Janeiro, que 
pretende construir um autódromo 
na região de Deodoro, na zona norte 
da capital fluminense. Nesse novo 
acordo, a MC Brazil Motorsport Hol-
ding Ltda vai receber cinco parcelas 
de R$ 20 milhões referentes a cada 
uma das provas realizadas pelos pró-
ximos cinco anos.

O Campeonato Mundial de 
Fórmula 1 de 2021 será iniciado no 
Bahrein, com atividades entre os dias 
26 e 28 de março. 


