




NATAL, QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 966 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

NOITES
DE NATAL

Vacinação contra 
Covid pode começar 
este ano, diz ministro
PLANEJAMENTO. 4 | Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que uso emergencial de uma vacina contra
a Covid-19 no Brasil poderia acontecer ainda em dezembro se o governo federal fechar contrato com a Pfizer

MPF denuncia Rosalba
e mais 9 por desvio de
R$ 16 milhões na Arena

Inflação tem alta em 
novembro e afeta
custo da cesta básica

Jovens entre 15 e 24
anos lideram registros
de mortes violentas no RN

INVESTIGAÇÃO. 3 | Ministério Público 
Federal aponta que desvio de 
recursos foi comprovado por meio da 
“Operação Mão na Bola”, que apontou 
pagamento de propina com valores 
do financiamento do BNDES para 
a construção da Arena das Dunas, 
estádio erguido para Copa 2014

COMPRAS. 7 | Inflação oficial do País 
subiu 0,89% em novembro. Esse é 
o maior resultado para um mês de 
novembro desde 2015, quando o 
indicador foi de 1,01%. Resultado 
pode ser visto nas prateleiras dos 
mercados de Natal, com redução no 
poder de compra dos natalenses

PESQUISA. 9 | Pesquisa divulgada 
pelo IBGE mostra que de cada dez 
pessoas mortas por causas não 
naturais no estado, três são jovens 
entre 15 e 24 anos. Levantamento 
também mostrou também que 
RN teve a 2ª maior redução de 
nascimentos do Brasil em 2019

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL REPRODUÇÃO

Carlos Eduardo nega mal 
estar no PDT: “Jamais seria 
vítima de deslealdade do 
Diretório Nacional”

ENTREVISTA EXCLUSIVA. 2 | Ex-prefeito 
de Natal Carlos Eduardo Alves afirmou 
ontem que não procede a informação 
de que o Diretório Nacional do PDT 
estaria insatisfeito com a atuação 
dele na presidência da legenda no 
Rio Grande do Norte e que, por isso, 
a sigla estaria estudando trocar o 
comando no Estado. Ex-prefeito fala 
também sobre governo Jair Bolsonaro 
e eleições 2022 para Governo do RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MÚSICA. 13 | Em clima natalino, cantor e compositor 
potiguar Pedro Rhuas lança amanhã o single

“Noites de Natal”, que promete uma atmosfera 
aconchegante para o mês mais afetuoso do ano

DOGMAN
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CASSAÇÃO

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) deve julgar 
apenas em 2021 o pedido do 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE) de unificar quatro 
ações que investigam supos-
tas irregularidades na vito-
riosa campanha de Jair Bol-
sonaro e Hamilton Mourão 
à Presidência da República, 
em 2018. Também ficou 
para 2021 a decisão sobre a 
quebra de sigilo bancário e 
fiscal do empresário Lucia-
no Hang e de empresas que 
estão sendo investigadas 
por disparo de mensagens 
em massa.

O relator dessas ações é 
o corregedor-geral da Justi-
ça Eleitoral, ministro Luis 
Felipe Salomão, que deci-
diu levar os pedidos do MP 
Eleitoral para o exame do 
plenário. Dessa forma, as 
decisões serão tomadas não 
individualmente por Salo-
mão, mas pelos sete minis-
tros que compõem o TSE.

Dentro do TSE, a avalia-
ção é a de que a pauta das 
três sessões plenárias que 
ainda restam neste ano está 
congestionada - e deve privi-
legiar a análise de registros 
de candidatura de políticos 
que disputaram as eleições 
municipais de 2020. Com o 
início do recesso do Judiciá-
rio no dia 20 deste mês, não 
haveria mais tempo hábil 
para cuidar das ações que 
miram Bolsonaro e Mourão.

Na prática, o adiamento 
do desfecho das ações afasta 
a possibilidade de convoca-
ção de novas eleições dire-
tas, em caso de cassação da 
chapa Bolsonaro/Mourão. 
Como os processos serão 
analisados no momento em 
que Bolsonaro estiver na 
metade final do mandato, 
seriam convocadas novas 
eleições indiretas - ou seja, 
caberia ao Congresso es-
colher o sucessor do presi-
dente -, caso o TSE decida 
cassar a chapa.

O artigo 81 da Consti-
tuição prevê eleição pelos 
próprios parlamentares se o 
posto de chefe do Executivo 
ficar vago nos últimos dois 
anos do mandato.

TSE DEVE DEIXAR 
JULGAMENTO DA 
CHAPA BOLSONARO E 
MOURÃO PARA 2021

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PEDRO TRINDADE

O ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves afirmou nesta 
quarta-feira 9 que não procede 

a informação de que o Diretório Nacio-
nal do PDT estaria insatisfeito com a 
atuação dele na presidência da legen-
da no Rio Grande do Norte e que, por 
isso, a sigla estaria estudando trocar o 
comando no Estado. Recentemente, o 
nome do senador Jean Paul Prates (PT) 
foi apontado por um blog local como 
preferido para assumir o PDT.

“Isso é uma afirmação absolu-
tamente inverídica. O próprio Jean 
falou comigo por telefone, e eu nem o 
conhecia, nunca tive contato. Ele disse 
que essa notícia não existe. Eu, por ou-
tro lado, tenho absoluta tranquilidade, 
porque tenho a melhor tratativa com a 
Direção Nacional do partido, sem ne-
nhum problema. Jamais seria vítima 
de uma deslealdade do Diretório Na-
cional. Jamais”, afirmou Carlos Eduar-
do, em contato com a reportagem do 
Agora RN.

Em nota divulgada no último sá-
bado 5, o próprio Jean também disse 
que a informação não era verídica. O 
senador negou que estivesse articu-
lando para tomar o controle do PDT 
no Estado.

“Certamente, as especulações 
nesse sentido emergem de pessoas 
interessadas em caracterizar algum 
tipo de ameaça externa, inexistente, 
visando a amealhar algum resultado 
específico ou benefício próprio. Liguei 
para Carlos Eduardo e deixei claro que 
não existe tal movimentação de mi-
nha parte”, pontuou.

Nos bastidores, comenta-se que 
a direção nacional do PDT estaria 
descontente com Carlos Eduardo 
especialmente porque o ex-prefeito 
apoiou a candidatura de Jair Bolsona-
ro à Presidência da República em 2018, 
enquanto o partido optou por declarar 
um “apoio crítico” a Fernando Haddad 
(PT). No 1º turno, a legenda lançou a 
candidatura de Ciro Gomes, que ter-
minou a disputa em 3º lugar.

Carlos Eduardo explica que apoiou 
explicitamente Ciro no primeiro turno 
das eleições presidenciais de 2018. Ele 
atribui a isso o fato de, no RN, Ciro ter 
registrado a segunda maior votação 
proporcional no Brasil: 22,31% dos 
votos. O RN ficou atrás apenas do Ce-

Carlos Eduardo nega mal estar 
no PDT: “Afirmação inverídica”
ENTREVISTA EXCLUSIVA | Nos bastidores, comenta-se que a direção nacional do PDT estaria descontente com a condução de Carlos Eduardo no 
RN especialmente porque o ex-prefeito apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República em 2018, mas ele nega desconforto

Ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves é presidente do PDT no Rio Grande do Norte

ará (40,95%), reduto político da família 
Ferreira Gomes.

Como a disputa  acabou decidida 
em segundo turno entre Bolsonaro 
(então no PSL, hoje sem partido) e Ha-
ddad, Carlos Eduardo revelou que op-
tou por votar contra o candidato petis-
ta, pois o partido de Lula não “merecia 
ganhar a quinta eleição consecutiva” 
para o principal cargo do Executivo 
Brasileiro.

“Sobraram dois candidatos que 
não eram do meu partido. Eu votei 
contra o PT, porque ele quebrou a eco-
nomia do Brasil e lançou o País em um 
dos maiores escândalos de corrupção 
da história. Por isso, eu votei em Bol-
sonaro. Eu tinha que ser contra o PT”, 
confidenciou.

Dois anos após o voto, ele demos-
tra descontentamento com o governo 

Bolsonaro, especialmente em relação 
às medidas de enfrentamento à pan-
demia da Covid-19. Carlos Eduardo 
acredita que a “politização” da crise 
sanitária gerou danos à população.

“Tenho várias críticas (ao presi-
dente). O governo Bolsonaro tem se 
conduzido de forma irresponsável a 
pandemia, e agora está sem propos-
ta para vacinação do pior problema 
sanitário da história do País. Estamos 
vendo vários países começando a va-
cinação de sua população, e o Brasil 
ainda discutindo sem nenhum plane-
jamento, com ‘a coisa’ politizada e com 
o negacionismo presente”, analisou.

A fim de mudar tal realidade, ele 
adiantou que o PDT tem conversado 
com partidos que integram o chama-
do Centrão, como PSD, DEM e Rede, 
para articular uma candidatura coleti-

va para presidência do Brasil em 2022, 
possivelmente encabeçada por Ciro e 
Marina Silva (Rede).

“Essas informações a nível nacional 
eu fico sabendo pela imprensa nacional, 
já que não realizamos reuniões do par-
tido por causa da Covid-19”, destacou.

Sobre as eleições de 2022, Carlos 
Eduardo não indica se vai concorrer ao 
governo estadual pela terceira vez  (ele 
disputou em 2010 e 2018) nem se o PDT 
terá outro nome próprio para concorrer 
contra a governadora Fátima Bezerra 
(PT), que deve buscar a reeleição.

“Ainda é cedo para um posiciona-
mento sobre o Governo do RN. Passan-
do a pandemia, naturalmente vamos 
conversar com o partido que integro 
e outros que temos afinidade. Vamos 
construir uma proposta para 2022”, 
encerra.

O governo Bolsonaro tem 
se conduzido de forma 
irresponsável a pandemia, 
e agora está sem proposta 
para vacinação do pior 
problema sanitário da
história do País”

“
CARLOS EDUARDO ALVES
EX-PREFEITO DE NATAL

Ainda é cedo para um 
posicionamento sobre o 
Governo do RN. Passando 
a pandemia, naturalmente 
vamos conversar com o 
partido que integro e outros 
que temos afinidade”

“
CARLOS EDUARDO ALVES
EX-PREFEITO DE NATAL
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AGORA É OFICIAL I
Apoiado pelo presidente Jair 

Bolsonaro, o deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL) lançou nesta 
quarta-feira sua candidatura à 
presidência da Câmara. Lira é líder 
do Progressistas na Casa e também 
do Centrão — grupo de partidos 
que se aproximou do governo após 
a liberação de cargos e emendas.

AGORA É OFICIAL II
Além do Progressistas, a 

campanha de Lira afirma ter votos 
de outros oito partidos. PL, PSD, 
Solidariedade, Avante, PSC, PTB, 
Pros, Patriota e Progressistas 
somam cerca de 170 deputados.

AGORA É OFICIAL III
Mesmo com deserções no 

bloco, o grupo do candidato do go-
verno se mostra, até o momento, 
mais coeso e maior que o entorno 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual 
presidente da Câmara, que tenta 
eleger um sucessor independente 

ALEXVIANA
em relação ao Palácio do Planalto.

GUERRA I
Rodrigo Maia declarou guerra 

ao governo de Jair Bolsonaro 
e acusou o Palácio do Planalto 
de trabalhar para derrotá-lo. A 
menos de dois meses do térmi-
no de seu mandato à frente da 
Casa, Maia disse que o governo 
vai “jogar pesado” para eleger o 
deputado Arthur Lira como seu 
sucessor e estaria disposto até 
mesmo a “rasgar o próprio discur-
so” econômico.

GUERRA II
“O governo está desesperado 

para tomar conta da presidência 
da Câmara, para desorganizar de 
uma vez por todas a agenda do 
meio ambiente, para flexibilizar 
a venda e entrega de armas neste 
País, entre outras agendas que 
desrespeitam a sociedade brasi-
leira e as minorias”, afirmou Maia. 
“A gente sabe que o governo vai 
rasgar o seu próprio discurso para 
derrotar o presidente da Câmara 
e jogar pesado para eleger o seu 
candidato”.

SENADO I
No Senado, o presidente Davi 

Alcolumbre (DEM-AP) se movi-
menta para escolher um candi-

dato fora do MDB à sua própria 
sucessão. Alcolumbre se reuniu na 
terça-feira com o presidente Jair 
Bolsonaro, no Palácio do Planalto, 
e avisou estar disposto a definir 
um nome que não seja do MDB, 
hoje a maior bancada da Casa, nos 
próximos dias.

SENADO II
A eleição da cúpula da Câmara 

e do Senado está marcada para 
fevereiro de 2021. Alcolumbre 
disse a aliados que o Planalto não 
se posicionará contra o seu “plano 
B” após o Supremo Tribunal 
Federal (STF) ter barrado a possi-
bilidade de ele próprio concorrer 

à reeleição, impedindo também 
a recondução de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) ao comando da Câmara.

SENADO III
O vice-presidente do Senado, 

Antonio Anastasia (PSD-MG), o 
líder do DEM na Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e os sena-
dores Marcos Rogério (DEM-RO), 
Kátia Abreu (Progressistas-TO) e 
Daniela Ribeiro (Progressistas-PB) 
são alguns dos nomes na lista do 
presidente do Senado.

REFORMA TRIBUTÁRIA
No centro das negociações 

políticas das eleições para a 
sucessão do comando da Câmara 
dos Deputados, a votação da pro-
posta de reforma tributária ficou 
para o ano que vem. O presidente 
da Comissão Mista de Reforma 
Tributária, senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), anunciou nesta 
quarta-feira a prorrogação dos 
trabalhos até 31 de março de 2021.

MUDANÇA

O presidente Jair Bolsonaro 
demitiu nesta quarta-feira 9 o 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio. O presidente 
da Embratur, Gilson Machado, 
assumirá o cargo de forma tem-
porária.

O ministério deve entrar 
no pacote de negociação com 
o Centrão como forma de o 
Palácio do Planalto aumentar 
sua base de apoio no Congresso 
e influenciar na eleição do par-
lamento. Esta é a 15ª troca de 
ministros feita por Bolsonaro 
desde o início do mandato.

O cargo de Álvaro Antônio 
era um dos que deveriam entrar 
na reforma ministerial inicial-
mente prevista para fevereiro. 
A queda, no entanto, foi anteci-
pada após uma briga com o mi-
nistro da Secretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos. Bolsona-
ro se irritou porque Álvaro An-
tônio acusou Ramos, no grupo 
de WhastApp dos ministros, de 
oferecer a sua pasta ao Centrão 
em troca de apoio para a eleição 
para a presidência da Câmara.

O Palácio do Planalto apoia 
o deputado Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL) para a sucessão 
do atual presidente, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

Com a demissão, Álvaro 
Antônio deve reassumir seu 
mandato de deputado federal 
por Minas Gerais. Ele é filiado 
ao PSL e é investigado pelo Mi-
nistério Público sob suspeita de 
desviar recursos de campanha 
por meio de candidaturas de 
mulheres nas eleições de 2018.

JAIR BOLSONARO
DEMITE MINISTRO 
DO TURISMO E JÁ 
TEM SUBSTITUTO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou a ex-gover-
nadora do Rio Grande do Norte 

Rosalba Ciarlini (atual prefeita de Mos-
soró), seu marido Carlos Rosado, o ex-
-presidente da Construtora OAS José 
Pinheiro Filho (conhecido como Léo 
Pinheiro) e outros sete acusados por 
envolvimento em um suposto esque-
ma de corrupção que teria desviado 
cerca de R$ 16 milhões da construção 
da Arena das Dunas para a Copa do 
Mundo de 2014, em Natal.

Segundo o MPF, o desvio de re-
cursos foi comprovado por meio da 
“Operação Mão na Bola”, deflagrada 
em dezembro do ano passado pelo 
MPF e Polícia Federal. As investiga-
ções apontaram, entre 2011 e 2014, o 
pagamento de propina com valores do 
financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para a construção da arena, 
por meio de pagamentos a empresas 
subcontratadas para prestação de 
serviços fictícios ou superfaturados, a 
fim de gerar “caixa dois” com “dinhei-
ro vivo”. O objetivo das propinas teria 
sido assegurar o contrato de parceria 
público-privada da Arena das Dunas 
com os agentes públicos envolvidos e 
evitar greves de trabalhadores que pu-
dessem comprometer a execução da 
obra junto ao sindicato local.

Entre os denunciados também es-
tão Demétrio Paulo Torres, então secre-
tário extraordinário do Rio Grande do 
Norte para Assuntos Relativos à Copa 
do Mundo de 2014; Luciano Ribeiro da 

Silva (conhecido como Xuxa), na época 
vice-presidente do Sindicato da Cons-
trução Civil Pesada do RN; Charles Maia 
Galvão, então presidente da Arena das 
Dunas Concessões e Eventos S/A e do 
Consórcio Arena Natal, empresas cria-
das pela OAS para gerenciamento da 
obra; além dos executivos da empreitei-
ra Adriano de Andrade, Ramilton Ma-
chado Júnior, José Maria Linhares Neto 
e Matheus Coutinho Oliveira.

Eles vão responder pelos crimes 
de corrupção passiva e ativa, lavagem 
de dinheiro e desvio de finalidade 
de financiamento, de acordo com as 
disposições legais aplicáveis e a par-
ticipação de cada um no esquema. 
As penas previstas, além de prisão e 
multa, incluem reparação do dano 
aos cofres públicos, perda de função 

pública e interdição do exercício de 
função ou cargo público pelo dobro do 
tempo da pena privativa de liberdade. 
A denúncia será analisada pela 2ª Vara 
da Justiça Federal no RN.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
E FRACIONAMENTO

Informações de Pesquisa e In-
vestigação (Ipei) da Receita Federal 
demonstraram que a evolução patri-
monial dos acusados é incompatível 
com as rendas registradas por eles nos 
anos de 2011 a 2014. Foram identifica-
das despesas bem acima dos valores 
declarados e movimentados em con-
tas bancárias, reforçando os indícios 
de existência de fontes não lícitas de 
rendimentos.

O casal Rosalba e Carlos Rosado 

teve movimentação financeira su-
perior aos rendimentos declarados e 
evolução patrimonial a descoberto de 
2011 a 2014. Para fugir dos mecanis-
mos de controle do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeira (Coaf), 
eles fracionaram operações que so-
mam mais de R$ 500 mil. Foi identifi-
cado também pagamento em espécie 
de dívidas superiores a R$ 400 mil.

Para o MPF, “essas circunstâncias 
indicam que pelo menos parte das 
vantagens indevidas pagas e recebidas 
no caso veio a ser depositada, ao longo 
do tempo, em suas contas bancárias 
pessoais”. “Isso foi feito de modo estru-
turado, inclusive de maneira a mesclar 
valores de origem lícita e de origem 
ilícita (recebimentos de propinas) nas 
contas em questão, com o propósito 
de ocultar e dissimular a natureza, ori-
gem, disposição e movimentação de 
valores”, diz a denúncia.

DEPARTAMENTO DE PROPINAS E 
LAVA JATO

A denúncia aponta o funciona-
mento da “área de projetos estrutu-
rados” da OAS como gerenciadora do 
complexo esquema de pagamento 
de propinas. Além de provas docu-
mentais categóricas obtidas com o 
cumprimento de mandados e junto à 
Receita Federal, a denúncia do MPF 
é fundamentada em depoimentos de 
testemunhas e réus colaboradores, 
como o próprio Léo Pinheiro e demais 
executivos da OAS, além do doleiro Al-
berto Youssef.

MPF denuncia Rosalba e
mais 9 por desvio de R$ 16 mi
INVESTIGAÇÃO| Órgão aponta que desvio de recursos foi comprovado por meio da “Operação Mão na Bola”, que apontou pagamento de
propina com valores do financiamento do BNDES para a construção da Arena das Dunas, por meio de pagamentos a empresas subcontratadas

Ex-governadora do Rio Grande do Norte Rosalba Ciarlini, atual prefeita de Mossoró
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CORONAVÍRUS

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) condi-
cionou o uso por mais 4 meses 
dos cerca de cerca de 7 milhões 
de testes RT-PCR encalhados 
no Ministério da Saúde a uma 
análise mensal da qualidade do 
produto. Esse estoque venceria 
a partir de dezembro. A agência 
afirma que se trata de um aval 
“excepcional” para consumo do 
produto além dos 8 meses de 
validade original.

O órgão considerou o au-
mento da necessidade de testes 
pelo recrudescimento da Co-
vid-19 no Brasil, a possível es-
cassez do produto no mercado, 
além do aval do fabricante para 
extensão da validade. O número 
de unidades encalhadas é supe-
rior aos cerca de 6,6 milhões de 
testes deste tipo feitos no Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Con-
siderado o produto de diagnós-
tico mais preciso, por encontrar 
o vírus ativo no organismo, o 
teste RT-PCR analisa amostras 
coletadas da nasofaringe por 
um cotonete.

O governo de Jair Bolsonaro 
tinha como meta realizar mais 
de 24 milhões de exames RT-
-PCR até dezembro, mas não 
alcançou 30% desse número.

A Anvisa anunciou o aval 
para uso do teste durante au-
diência na Câmara dos Depu-
tados nesta quarta-feira, 9. A 
decisão “leva em consideração 
a situação epidemiológica e a 
importância da testagem”, disse 
Cristiane Gomes, diretora da 
agência.

No começo da semana, a 
Anvisa aprovou a ampliação 
da validade do mesmo produto 
comprado pelo ministério, da 
marca coreana Seegene. Mas 
essa extensão vale apenas para 
as próximas importações. O 
aval para esgotar o estoque do 
ministério foi dado em paralelo.

No estoque do ministério, 
cerca de 2,7 milhões de exames 
vencem em dezembro. E 3,9 
milhões, em janeiro. Esses pro-
dutos terão validade estendida 
até abril e maio de 2021, respec-
tivamente. Os Estados também 
têm centenas de milhares de 
exames em estoque.

Gestores do SUS, porém, 
temem que o exame siga ocio-
so mesmo com a ampliação da 
validade - e volte a vencer em 
4 meses. Isso porque faltam 
outros insumos para a análise, 
como reagentes de extração de 
RNA. O ministério tem reagen-
tes desse tipo suficientes para 
análise de 400 mil amostras e 
afirma que comprará produto 
para mais 8 milhões de extra-
ções no fim desta semana.

ANVISA CONDICIONA 
USO DE TESTES DE 
COVID ENCALHADOS 
A ANÁLISES MENSAIS

ERASMO SALOMÃO / MINISTÉRIO DA SAÚDE

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, afirmou em entrevista 
à CNN Brasil transmitida nesta 

quarta-feira 9 que o uso emergencial 
de uma vacina contra a Covid-19 po-
deria acontecer ainda em dezembro se 
o governo federal fechar um contrato 
desse tipo com a Pfizer.

“Se a Pfizer conseguir autorização 
emergencial e nos adiantar alguma en-
trega, isso pode acontecer em janeiro, 
final de dezembro, em janeiro... Isso 
em quantidades pequenas, que são de 
uso emergencial”, comentou. “Não é 
uma campanha de vacinação.”

Segundo ele, é “bem provável” que, 
entre janeiro e fevereiro, o governo fe-
deral esteja vacinando a população do 
País contra a Covid-19. A declaração 
ocorreu 24 horas após uma reunião do 
ministro com governadores, em que 
havia prometido começar a imuniza-
ção no Brasil no fim de fevereiro.

Em uma profusão de condicionais, 
Pazuello explicou que, se a Pfizer, a 
AstraZeneca e o Instituto Butantã 
concluírem a fase 3 de testes ainda em 
dezembro e a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) der aval ao 
registro dos imunizantes em janeiro, o 
ministério terá recebido nesse mês 500 
mil doses da primeira e 15 milhões da 
segunda fabricante.

“Se observarmos isso, é bem pro-
vável que, entre janeiro e fevereiro, nós 
estejamos vacinando a população bra-
sileira”, completou o ministro, que disse 
não saber o número de doses da Coro-
navac que o Instituto Butantã e a far-
macêutica chinesa Sinovac poderiam 
disponibilizar no primeiro mês do ano.

Na terça-feira 8, contudo, o presi-
dente da Pfizer no Brasil, Carlos Mu-
rillo, disse que a empresa será capaz 
de entregar, no primeiro trimestre de 
2021, uma quantidade de vacinas con-

Pazuello diz que vacinação 
pode começar em dezembro
PANDEMIA | Segundo ministro da Saúde, é “bem provável” que, entre janeiro e fevereiro, o governo federal esteja vacinando a população do País 
contra a Covid-19. Processo pode ser adiantado caso a Pfizer entregue as primeiras doses do imunizante ainda este ano, e a Anvisa aprove

Declaração de Eduardo Pazuello ocorreu 24 horas após uma reunião do ministro com governadores, em que havia prometido começar a imunização no Brasil no fim de fevereiro

tra Covid-19 suficiente para imunizar 
somente 2 milhões de brasileiros - o 
equivalente a 4 milhões de doses, já 
que o produto é administrado em du-
as doses.

A informação foi dada pelo exe-
cutivo em uma reunião da comissão 
externa da Câmara que discute as 
ações de enfrentamento à Covid-19. 
Murillo confirmou que a oferta total 
da empresa ao governo brasileiro é de 
70 milhões de doses ao longo de 2021, 
mas disse que, nos primeiros meses 
do próximo ano, o quantitativo envia-
do será menor do que no final do ano 
por causa da alta demanda mundial 
pelo produto.

Naquele mesmo dia, mais cedo, 
Pazuello, havia dito que a quantidade 
de doses da vacina da Pfizer prevista 
para os seis primeiros meses era de 
8,5 milhões, suficiente para vacinar 4 
milhões de brasileiros.

O Governo do Rio Grande do Nor-
te publicou um novo decreto 
suspendendo os eventos pro-

movidos ou patrocinados pelo Estado 
que impliquem aglomeração de pes-
soas, a exemplo de eventos corporati-
vos, técnicos, científicos, convenções, 
shows ou qualquer outra modalidade 
de evento de massa.

Além disso, o decreto assinado 

pela governadora Fátima Bezerra re-
comenda aos municípios potiguares a 
adoção das medidas necessárias para a 
suspensão de shows e eventos públicos 
ou privados de massa. E, para dar apoio 
complementar ao cumprimento das 
ações recomendadas, o governo dispo-
nibiliza aos municípios suas forças de 
segurança, por meio das operações do 
Programa Pacto pela Vida.

Medida semelhante já havia sido 
adotada em Natal. O prefeito reeleito 
Álvaro Dias cancelou por decreto a 
realização das festas de fim de ano, in-
cluindo  a queima de fogos na orla da 
praia, e o Carnaval 2021.

Em seu decreto, o Governo do Es-
tado salienta ainda que o combate à 
pandemia e as medidas de prevenção 
são questões que devem ser enfren-

tadas por toda a sociedade, e que o 
esforço para a superação da crise é de 
responsabilidade conjunta de gover-
nos, empresas e cidadãos.

O novo decreto revoga também 
uma portaria conjunta que disciplina-
va a retomada das atividades relacio-
nadas ao setor de eventos corporati-
vos, técnicos, científicos e convenções 
no âmbito do Estado.

Decreto suspende eventos de massa
EM TODO O ESTADO

70 milhões

500 mil

é a quantidade de doses de 
vacina da Pfizer que o governo 
brasileiro negocia para 2021

é quantidade de doses 
da vacina da Pfizer que o governo 

espera obter ainda em 2020
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178 MIL MORTESPANDEMIA

Em uma espécie de balanço 
de fim de ano, o presidente Jair 
Bolsonaro disse nesta quarta-feira 
9 que sua equipe ministerial se 
comportou “muito bem” diante da 
pandemia do novo coronavírus, 
que levou à morte, até o momento, 
de 178 mil pessoas no País.

No almoço tradicional de con-
fraternização das Forças Armadas, 
o presidente disse ainda que tentam 
“de todas as maneiras” desacreditar 
o seu governo, mas que a sua admi-
nistração buscou “diminuir o sofri-
mento de nossos irmãos”.

“O Brasil olha para nós. 
Tem um presidente e um vice-
-presidente que são militares. 
Buscam com lupa possíveis 
defeitos. Buscam de todas as 
maneiras até mesmo desacre-
ditar. E passamos neste ano 
um momento dificílimo com a 
pandemia. Juntamente com os 
nossos colegas, ministros civis, 
nos comportamos muito bem. 
Não só na questão da econo-
mia, bem como na busca de di-
minuir o sofrimento de nossos 
irmãos”, afirmou.

O Rio Grande do Norte 
confirmou 1.010 novos casos 
de Covid-19 nesta quarta-feira 
9, segundo nova atualização 
do boletim epidemiológico da 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap). Com o novo 
número, o total de potiguares 
infectados chegou a 99.841 des-
de o início da pandemia.

Esta foi a segunda vez em 
dezembro que número de no-
vos casos passou da casa de 1 
mil. Segundo dados da Sesap, 
no dia 2 de dezembro foram re-
gistrados 1.021 contágios.

Com os números desta 
quarta-feira, a soma é de 4.181 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus ao longo do mês.

Com relação ao número de 
mortes, a Sesap registrou mais 
seis mortes entre terça e quarta. 
Deste total, apenas dois foram 
registrados nas últimas 24h. Os 
demais casos são de óbitos de 
dias anteriores e que aguarda-
vam o resultado laboratorial.

Com isso, o total de mortes 
chgou a 2.753 na pandemia.

BOLSONARO 
DIZ QUE GOVERNO 
AGIU BEM NA 
PANDEMIA

RN CONFIRMA
MAIS 1 MIL
NOVOS CASOS
DE CORONAVÍRUS

AGÊNCIA BRASIL

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública emitiu novas orienta-
ções para a prevenção, controle 

e diminuição dos riscos de transmissão 
da Covid-19 nos ambientes de trabalho. 

Além dos protocolos básicos de 
prevenção da doença, como a redu-
ção de aglomerações, a higienização 
correta e frequente das mãos e a dis-
tribuição da força de trabalho ao longo 
do dia, evitando concentrações nos 
ambientes de trabalho, a nota destaca 
medidas de vigilância epidemiológica.

Isso significa que as empresas 
devem adotar estratégias, por meio 
de monitoramento diário dos traba-
lhadores, para realizar a identificação 
precoce e o afastamento imediato de 
trabalhadoras e trabalhadores com 
suspeita de Covid-19.

Para realizar a identificação preco-
ce de casos suspeitos no ambiente de 
trabalho, os trabalhadores devem ser 
orientados a se autoavaliarem quanto 
à presença de febre, tosse, falta de ar, 
perda parcial ou total de olfato, falta de 
paladar, diarreia, fraqueza, dor toráci-

ca, calafrios, dores de cabeça e outros 
sintomas indicativos de Covid-19, an-
tes de cada turno de trabalho.

O trabalhador é considerado caso 
suspeito quando apresentar quadro 
respiratório agudo com um ou mais dos 
sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de 

garganta, coriza e falta de ar, sendo que 
outros sintomas também podem estar 
presentes, tais como dores musculares, 
cansaço ou fadiga, congestão nasal, per-
da do olfato ou paladar e diarreia.

É considerado caso confirmado 
para a Covid-19 o trabalhador que 

apresentar resultado de exame labo-
ratorial confirmando o contágio pelo 
coronavírus; ou com síndrome gripal 
ou síndrome respiratória aguda grave.

As empresas e empregadores de-
vem afastar imediatamente os traba-
lhadores sintomáticos das atividades 

presenciais, pelo período mínimo de 
10 dias a contar do início dos sintomas, 
acrescido de três dias sem sintomas.

Também devem ser monitorados 
os contactantes de casos confirmados 
ou suspeitos de contágio pela Co-
vid-19, ou seja, aqueles trabalhadores 
assintomáticos que tiveram contato 
com casos confirmados ou suspeitos 
entre dois dias antes e 14 dias após 
o início dos sinais ou sintomas ou da 
confirmação laboratorial.

Pode ser considerado contactan-
te o trabalhador que esteve durante 
mais de 15 minutos a menos de um 
metro de distância de casos confir-
mados ou suspeitos de contágio pela 
Covid-19; que permaneceu a menos 
de um metro de distância durante 
transporte; que tenha compartilhado 
o mesmo ambiente domiciliar; ou que 
seja profissional de saúde ou outra 
pessoa que cuide diretamente de um 
caso da covid-19, ou trabalhador de 
laboratório que manipule amostras 
de um caso da covid-19 sem a prote-
ção recomendada.

Saúde emite novas orientações para 
evitar Covid no ambiente de trabalho
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Além dos protocolos básicos de prevenção da doença, como a redução de aglomerações e a higienização correta, empresas devem adotar estratégias, 
por meio de monitoramento diário dos trabalhadores, para realizar a identificação precoce e o afastamento imediato de trabalhadoras e trabalhadores com suspeita de coronavírus

Nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde reforça que ambiente de trabalho precisa ser frequentemente higienizado e todos devem usar máscara

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

O Comitê Executivo de Ges-
tão da Câmara de Comércio 
Exterior (Gecex) zerou a 

alíquota do imposto de importa-
ção de revólveres e pistolas. A mu-
dança na alíquota, que era de 20%, 
foi publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira 9. A medi-
da vale a partir do dia 1º de janeiro 
de 2021.

A flexibilização de regras que 

facilitem a posse e o porte de armas 
no País é uma das bandeiras de cam-
panha do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Pelas redes sociais, o 
presidente comentou a medida.

“A Camex editou resolução ze-
rando a Alíquota do Imposto de Im-
portação de Armas (revólveres e pis-
tolas). A medida entra em vigor no 
dia 1º de janeiro de 2021”, escreveu.

Nos comentários da publicação, 

o chefe do Executivo respondeu um 
usuário que cobrou o “direito ao ar-
mamento”.

Em reunião ministerial no dia 22 
de abril, cujo vídeo foi divulgado por 
ordem do Supremo Tribunal Federal 
(STF), o presidente defende “armar a 
população” para evitar a ditadura. 

“Eu quero todo mundo armado! 
Que o povo armado jamais será es-
cravizado”, disse, na ocasião.

Em reunião ministerial em 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado por ordem do STF, presidente defendeu “armar a população” para evitar a ditadura

Governo Bolsonaro zera imposto de 
importação de revólveres e pistolas

ARMAMENTO



O  procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, disse que 
o lobby exercido por grupos 

que buscam influenciar a tomada de 
decisões do poder público em prol de 
algum interesse não deve ser crimi-
nalizado, mas, sim, regulamentado. A 
declaração foi feita nesta quarta-feira 
9, no Palácio do Planalto, em evento 
de lançamento do Plano Anticorrup-
ção do governo para o período de 
2020 a 2025.

“O lobby ou representação de in-
teresses, assim como a política, não 
pode ser criminalizado, mas, sim, re-
gulamentado por meio de legislação 
específica. Contudo, o lobista que 
comete atos de corrupção deve ser 
investigado e punido”, declarou o pro-
curador-geral da República.

Estavam presentes no evento o 
presidente Jair Bolsonaro, os minis-
tros Paulo Guedes (Economia), Braga 
Netto (Casa Ciivl), Jorge Oliveira (Se-
cretaria Geral), André Mendonça (Jus-
tiça e Segurança Pública) e Wagner 
Rosário (CGU), além do presidente do 
TCU (Tribunal de Contas da União), 
José Mucio Monteiro.

Rosário também defendeu a re-
gulamentação do lobby. “O lobby não 
é uma atividade criminosa. Atividade 
criminosa é pagar propina e corrup-
ção. O lobby é uma atividade normal 
que precisa ser regulamentada”, disse 
a jornalistas. O chefe da CGU afirmou 
que já existe um projeto sobre o tema 
em discussão no governo e que deve 
ser enviado até março de 2021 ao Con-
gresso Nacional.

Aras afirmou que o Ministério 
Público “prossegue e prosseguirá no 

combate à malversação de recurso 
público” sem “estardalhaço, sem apelo 
midiático que julga e condena o cida-
dão sem o devido processo legal”.

“Já requeremos e obtivemos a 
prisão, o afastamento, processamos, 
investigamos quase duas centenas 
de autoridades com prerrogativa de 
foro no Supremo [Tribunal Federal] e 
no STJ [Superior Tribunal de Justiça], 
tudo isso com respeito à dignidade da 
pessoa humana”, disse o chefe da Pro-
curadoria Geral da República.
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MAIA NÃO HONROU ACORDO
E NA CÂMARA ISSO É FATAL

DEMISSÃO DE MINISTRO 
ESTAVA PREVISTA PARA JANEIRO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

FALTA O GOVERNO INVESTIR
O experiente ex-ministro e 

professor Delfim Netto tem criticado o 
governo Bolsonaro por não promover 
investimentos públicos na medida do 
que é necessário. “Isso estimularia o 
investimento privado”, lembra.

ARRUMANDO GAVETAS
Faltam treze dias para o fim do 

reinado absoluto de Rodrigo Maia 
e Davi Alcolumbre na Câmara e no 
Senado, respectivamente. E com dois 
fins de semana no meio. A dupla já 
pode começar a esvaziar gavetas.

NADA DE CONCRETO
“Todo pilantra, canalha, 

incompetente e sem saber o que 
fazer no parlamento ou na vida, vira 
defensor dos fracos e oprimidos, de 
concreto nada”, disparou o deputado 
José Medeiros (PSD-MT) nas redes 
sociais.

ALTOS E BAIXOS
O banco Modalmais fez 

recomendações de ações para 2021. 
Entre as de “alto risco” está a JBS, 
estrela da Lava Jato, cujas ações, 
segundo o levantamento, não têm o 
mesmo desempenho dos balanços da 
empresa.

BOM PARA O PAÍS
Para o ministro Fabio Faria 

(Comunicações), o anúncio da 
concessão de 22 aeroportos para a 
iniciativa privada, é uma “excelente 
notícia para o País” e parabenizou o 
ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura).

TROCADO DE GIGANTE
O Ministério Público Federal 

anunciou ontem um acordo de 
leniência com a gigante Philips: a 
empresa vai pagar R$60 milhões e 
revelar fatos ilícitos praticados no 
Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia, na Secretaria de Saúde do 
Rio e no Ministério da Saúde.

RB NA LIDERANÇA
A Rádio Bandeirantes se consolida 

como a principal emissora de rádio do 
grupo, em São Paulo, de acordo com 
nova pesquisa do Ibope que mediu 
audiências de novembro. Disputa a 
liderança com a Jovem Pan.

DIREITOS RECENTES
A Declaração Universal de Direitos 

Humanos completa (apenas) 72 anos 
nesta quinta-feira (10), data na qual a 
primeira versão foi aprovada e adotada 
em 1948 pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU).

O presidente Jair Bolsonaro já avaliava eventual reforma ministerial no 
início da segunda metade do seu governo, em janeiro. Por isso, a demissão 
do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, ocorre antes do 
previsto. Era dada como certa, mas não por influência do ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que o ex-ministro 
chamou de “traíra”, e sim por decisão do próprio Bolsonaro.

APOSTA PERDIDA
No Planalto, a certeza é 

que Bolsonaro pagou preço 
alto ao não demitir o ministro 
do Turismo por ocasião do 
escândalo das candidaturas 
“laranja”.

LOROTA DE DESPEDIDA
O ex-ministro sai mal, 

atacando e ainda contando 
a lorota de que teria sido 
praticamente o responsável pela 
vitória de Bolsonaro em 2018.

ELE TEM CODINOME
Bolsonaro se livrou de um 

ministro que não tem nome que 
divulga. Seu verdadeiro nome é 
Marcelo Henrique Teixeira Dias.

A Câmara não é exatamente uma casa de pessoas virtuosas, mas honrar 
compromissos é um dos valores mais apreciados pelos deputados. E 
muitos conhecem o acordo que Rodrigo Maia fechou com Arthur Lira 

(PP-AL) há dois anos, no apartamento do senador Ciro Nogueira (PP-PI), em São 
Paulo. Na ocasião, Maia prometeu apoiar Lira à sua sucessão, em 1º de fevereiro 
de 2021, caso o líder do PP desistisse da própria candidatura a presidente da 
Câmara, que era muito forte na ocasião.  O apoio do PP e centrão liderados 
por Arthur Lira consolidou a vitória de Rodrigo Maia em fevereiro de 2019. Mas 
ele nunca mais falou no acordo. Maia fez da sua reeleição ideia fixa, apesar de 
inconstitucional, enquanto afastava-se de Arthur Lira até para não ser lembrado 
do compromisso. Além de focar na reeleição ilegal, Maia estimulava candidaturas 
de centro, tentando dividir o “eleitorado” de Lira. Mas a estratégia falhou. Maia 
correu o risco de ser chamado de mentiroso, ao atribuir o projeto político a 
Bolsonaro. Toda Câmara sabe que Lira é candidato há anos.

ROBERTO JAYME / TSE

Procurador-geral da República concordou que lobby não deve ser tido como atividade criminosa

Procurador-geral da República 
defende regulamentação do lobby

COMBATE À CORRUPÇÃO

VERÔNICA MACEDO / CÂMARA DE NATAL

REVISÃO DA LEI | Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo apresentou propostas incluídas na minuta
do projeto, explicou sobre a metodologia,  etapas do processo, papel dos parlamentares e os avanços

Os vereadores eleitos em novem-
bro passado participaram nesta 
quarta-feira 9 de uma reunião 

com o secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
Thiago Mesquita, sobre o processo 
de revisão do Plano Diretor de Natal. 
O encontro aconteceu na sede da 
Semurb com a participação de nove fu-
turos parlamentares e assessores, além 
da vereadora reeleita Divaneide Basílio 
(PT), que representa a Câmara no Con-
selho da Cidade do Natal (Concidade).

Na ocasião, o secretário enfatizou 
que as decisões a serem tomadas com 
a revisão do Plano Diretor influencia-
rão nos próximos anos no uso e ocupa-
ção do solo da cidade.

Ele apresentou algumas propos-
tas incluídas na minuta do projeto, 
explicou sobre a metodologia,  etapas 
e cronograma do processo, papel dos 
parlamentares e os avanços aos longo 
das discussões. “Trouxemos, de forma 
geral, o conceito do Plano Diretor e o 
papel dos vereadores. Apresentamos 
os números da participação da popula-
ção de Natal, mostrando o nivelamen-
to sobre o projeto e o papel da Câmara 
Municipal”, disse o titular da Semurb.

Os participantes consideraram 
fundamental terem acesso às informa-
ções relacionadas ao processo antes 
mesmo de serem empossados e exter-

naram o desejo de se aprofundar na 
matéria.

Para Divaneide Basílio, represen-
tante da Câmara de Natal no Conselho 
da Cidade do Natal (Concidade), esta 
etapa da discussão em torno da revi-
são do Plano Diretor requer cuidado 
para que não se repitam erros. “Alerta-
mos sobre equívocos, sobre o modelo 
que gerou problemas. Esse momento 
foi importante, mas é essencial que 
os vereadores que estão chegando se 
apropriem do projeto para definirem 
o melhor modelo de cidade que quere-

mos”, declarou.
A atual revisão do Plano Diretor 

começou em junho de 2017 e contou 
com audiências públicas, seminários 
técnicos, oficinas nas quatro zonas do 
município e com diferentes segmentos 
da sociedade, além de debates na Câ-
mara Municipal. O próximo passo é a 
eleição e capacitação dos delegados 
de cada entidade/segmento que darão 
as contribuições finais e votarão a mi-
nuta do projeto, que depois será enca-
minhada para votação dos vereadores 
- provavelmente no mês de março.

Vereadores eleitos durante reunião nesta quarta com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo

Novos vereadores participam
de reunião sobre Plano Diretor
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ISTOCK

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), a inflação 
oficial do País, subiu 0,89% em 

novembro. Esse é o maior resultado 
para um mês de novembro desde 2015, 
quando o indicador foi de 1,01%. O re-
sultado disso pode ser visto nas prate-
leiras dos mercados de Natal. O impac-
to da inflação reduziu o poder compra 
dos potiguares e, além disso, deixou os 
produtos que compõem a cesta básica 
ainda mais caros.

A alta do IPCA superou o que era 
cotado para o mês, que se especulava 
em 0,86% pelos economistas, gerando 
assim alta nos preços de 16 regiões pes-
quisadas pelo IBGE. E justamente uma 
das regiões afetadas foi o Rio Grande 
do Norte.

Em Natal, segundo o Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos é  (Dieese), a cesta 
composta por dez produtos custou R$ 
455,43 em novembro, com elevação de 
4,27% na comparação com outubro 
(R$ 436,76). Em 12 meses, alta já alcan-
ça os 30,91%.

Com isso, o natalense tenta encon-
trar saída em mudanças de hábitos 
para mitigar e frear os impactos sofri-
dos no bolso e nas compras. Porém, 
mesmo com várias ações, a população 

ainda sente fortemente as significati-
vas altas.

Ao ouvir a população em um su-
permercado em Natal, a unanimidade 
foi de que “aumentou tudo’’. Segundo 
a professora Elizia Araújo, 58, carnes 
e frutas foram os produtos que mais 
aumentaram. Ele disse ainda que ao fa-
zer malabarismos consegue manter os 
itens principais, entretanto comentou 
acerca da população de baixa renda. 
“Se está difícil para nós, assalariados, 
imagina para quem não tem nem isso? 
Talvez não compre ou coma nenhum 
pedaço de carne”, frisou.  

Já a dona de casa Maria de Lurdes, 
61, também relatou que está sentindo 
os impactos com o aumento da infla-
ção. “Mesmo acostumada a comprar 
em atacados, não adianta trocar de 
lugar, não tem como fugir dos preços”, 
disse.

Em Natal, os itens com maior au-
mento de preços foram o pão (8,07%), 
a carne (7,26%), o arroz (6,11%) e o óleo 
(4,98%). Já a carne passou de R$ 151,25 
para R$ 162,23, considerando os 4,5 
quilos. Ainda de acordo com o Dieese, 
um trabalhador que ganha um salário 
mínimo precisa de uma jornada de 95 
horas e 53 minutos apenas para com-
prar a cesta básica.

Inflação tem alta 
em novembro 
e afeta custo da 
cesta básica
PREÇOS | Com índice em novembro, inflação de 0,89% atinge os 
potiguares de maneira significativa, elevando o valor da cesta básica 
em Natal em cerca de 30% ao longo dos últimos 12 meses

Em Natal, segundo o Dieese, a cesta básica composta por dez produtos custou R$ 455,43 em novembro; alta de 4,27% em relação a outubro

Turistas que visitam a cidade percebem a falta de manutenção na infraestrutura na praia

Calçadas quebradas e incomple-
tas, banheiros inutilizáveis e su-
jeira. É esse o cenário encontra-

do por turistas que buscam a Praia do 
Meio, na Zona Leste de Natal. O Agora 
RN percorreu a orla e conferiu o esta-
do de conservação dos equipamentos 
turísticos de uma das mais conhecidas 
praias urbanas da capital potiguar.

Os turistas que já estão na cidade 
percebem a falta de manutenção na 
infraestrutura do local. 

O empresário Marcos Paulo, 28, es-
tá passando as férias em Natal e acre-
dita que a situação poderia ser melhor.  
“Faltam lixeiras, está meio desleixa-
do, não é das piores, mas tem outras 
praias mais bem cuidadas”, disse ele.

João Marques é funcionário públi-

co e também está passeando em Natal. 
Segundo ele, há uma falta de cuidado 
com a Praia do Meio em relação às 
praias do litoral sul, como Ponta Ne-
gra. 

“Tá faltando um pouco de cuidado, 
as pessoas jogam muito lixo, não tem 
cesto, diz que tem banheiro, mas está 
fechado e sujo. Em Ponta Negra é um 
pouquinho melhor, porque os turistas 
vão mais lá, tem os melhores hotéis 
lá, então eu acho que eles cuidam um 
pouco melhor de lá e deixam a desejar 
essa parte de cá”, lamentou.

Os moradores de Natal que fre-
quentam a praia notam ainda mais 
os problemas do lugar. A química Rita 
de Cássia, 63, mora em Natal e tem o 
hábito de caminhar na orla, mas des-

taca que está insatisfeita com a falta 
de manutenção e cuidado. “A parte 
dos banheiros é muito suja. Uma orla 
tão linda, mas tão cheia de lixo, tão 
esculhambada”, reclamou. Lamentou.,

O segurança Ricardo Marinho, 
54, também de Natal, estava indo 
embora da praia com a esposa que 
precisava ir ao banheiro e não tinha 
onde. Ele relata que está descontente 
com a situação em que a orla se en-
contra: “Está deixando a desejar, não 
tem banheiro, tem que passar pelas 
pedras na calçada. Infelizmente fal-
ta muita coisa aqui. Ainda tem essa 
questão do antigo Hotel Reis Magos 
que está abandonado, virou um lugar 
em que algumas pessoas vão para 
usar drogas”, lamentou.

Turistas reclamam da péssima 
infraestrutura da Praia do Meio

DESCASO
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CORONAVÍRUS

O Governo do Rio Grande 
do Norte iniciou a terceira 
distribuição dos kits da ali-
mentação escolar. A opera-
ção logística da Secretaria 
de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do La-
zer (SEEC) vai distribuir mais 
de 2,1 milhões de quilos de 
alimentos para as famílias 
de 217 mil estudantes que 
compõem a rede estadual de 
educação. 

Para que a entrega ocorra 
em todo o estado, a distribui-
ção é dividida em etapas, que 
atenderão às 16 Diretorias 
Regionais de Educação e 
Cultura (Direc) até janeiro de 
2021. Nesta ação são investi-
dos R$ 13,6 milhões, oriun-
dos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

Para que toda a logísti-
ca fosse testada, a primeira 
regional a receber os kits foi 
Macau, ainda no mês de ou-
tubro. 

Os alunos das regionais 
de Caicó, Assu, Mossoró, 
Apodi, Umarizal e João Câ-
mara começaram a receber 
em novembro. 

Os estudantes das esco-
las situadas nas regionais de 
São Paulo do Potengi, Ceará-
-Mirim, Santa Cruz, Currais 
Novos, Mossoró, Parnamirim 
e Pau dos Ferros receberão as 
cestas até o final de dezem-
bro. 

A última entrega será aos 
estudantes das escolas esta-
duais na Direc de Natal, a ser 
realizada em janeiro de 2021, 
em razão do alto volume de 
alimentos e disponibilidade 
de estoque dos fornecedores.

Cada kit é composto por 
produtos que fazem parte da 
mesa do potiguar, como fei-
jão, arroz, macarrão, açúcar, 
flocão de milho, e pesa cerca 
de 10 kg. 

Os itens da cesta foram 
aprovados pela equipe técni-
ca de nutricionistas da Sub-
coordenadoria de Assistên-
cia ao Educando (Suase), que, 
entre outros fatores, leva em 
conta a qualidade nutricio-
nal, respeitando os hábitos 
alimentares e a cultura local, 
e as necessidades nutricio-
nais básicas para o cotidiano.

“Estamos realizando 
mais uma grande entrega. 
Chegamos a essa distribui-
ção com o êxito de ter entre-
gado mais de 230 mil kits em 
outras duas oportunidades. 
Mobilizamos toda nossa 
equipe para esse momento”, 
frisa Getúlio Marques, titular 
da SEEC.

RN ENTREGA KITS DE 
ALIMENTAÇÃO PARA 
ALUNOS DA  REDE 
ESTADUAL

NEY DOUGLAS  /  AGORA RN

Cerca de 80% das rodovias do Rio 
Grande do Norte precisam de 
algum tipo de reparo, o que re-

presenta 2.640 quilômetros da malha 
viária estadual, segundo estimativa do 
secretário de Infraestrutura (SIN) Gus-
tavo Coelho. O titular da pasta estima 
ainda que apenas os outros 20% esteja 
em “boa qualidade”. Atualmente, o Rio 
Grande do Norte tem cerca de 3.300 
quilômetros de malha viária.

De acordo com a pasta de Infraes-
trutura, somente em 2020, foram in-
vestidos R$ 17 milhões na manutenção 
das estradas estaduais do Rio Grande 
Norte. A expectativa do governo esta-
dual é de que este valor seja ampliado 
para o exercício do ano de 2021. 

Além disso, a secretaria estadual 
busca obter recursos para recupera-
ção e implementação de novas rodo-
vias estaduais.

“Esse 80% é um número aproxima-
do. Uma parte delas precisa ser recu-
perada porque ter condições necessá-
rias de para voltar a ter trafegabilidade 
e a segurança que ela já teve um dia. 
A maioria dessas estradas precisam 
de alguma atenção porque não foram 
executadas de acordo com os parâ-
metros de segurança de hoje em dia”, 
explica Gustavo Coelho, secretário de 
Infraestrutura.

Coelho detalha que o planejamen-
to para as intervenções nas estradas 
estaduais é dividido em três etapas: 
novas implementações; recuperação 
total de rodovias; e conservação, que 
é feita por meio da Operação Tapa-Bu-
raco. 

Dos R$ 17 milhões investidos na 
ação permanente do governo, R$ 3 
milhões são oriundos do Governo Fe-
deral. O restante é fruto de multas apli-
cadas pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran). Para 2021, a ideia da 
Infraestrutura estadual é reunir R$ 24 
milhões para a Operação Tapa-Buraco 
— o que representa aproximadamente 
R$ 2 milhões por mês. 

Em relação à reconstrução de 

rodovias e novos investimentos para 
ampliação da malha viária, Coelho 
espera fechar o planejamento para o 
ano que vem na próxima semana, após 
reuniões com Departamento Estadual 
de Trânsito (DER) e Detran. “A tapa-
-buraco é conservação. Ela ocorre nos 
sete distritos rodoviários do estado e 
em cada dsitrito nós temos uma equi-
pe trabalhando. É manter a estrada em 
condições de uso, não nas condições 

ideias, mas pelo menos nas condições 
mínimas de funcionamento. Enquan-
to não se tem recursos para fazer as 
reconstruções propriamente ditas, 
vai se fazendo essas intervenções. Nós 
estamos atualizando o plano para 
2021 fazendo um levantamento das 
necessidades e selecionando projetos 
para captar recursos e trazer desenvol-
vimento para o Rio Grande do Norte”, 
acrescenta Coelho.

Cerca de 80% das estradas 
do RN precisam de reparo
TRANSPORTE | Secretário de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, Gustavo Coelho, afirmou que espera ampliar programa de conservação das 
rodovias e buscar investimentos para construção de novas estradas; governo estadual investiu R$ 17 milhões em estradas durante o ano de 2020

Para 2021, a ideia da Infraestrutura estadual é reunir R$ 24 milhões para a Operação Tapa-Buraco em todo o Rio Grande do Norte

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

A  Superintendência  da  Receita  
Federal  na  4ª  Região  Fiscal 
(Alagoas, Paraíba,  Pernambuco 

e Rio Grande do Norte) promove no 
dia 18 leilão eletrônico de mercadorias 
apreendidas. No total, serão  130  lotes  
disponíveis. A arrecadação  prevista é 
de R$ 1,6 milhão.

Há lotes com  videogames,  smar-
tphones,  artigos  de  informática  dos 
mais variados tipos,  equipamentos  fo-
tográficos, perfumes, veículos e peças 
automotivas, entre outros. É possível 
visitar  o   local  onde  as  mercadorias  
estão  depositadas. No Rio Grande do 
Norte, os interessados podem procurar 
a sede da superintendência da Receita 
Federal em Natal, no bairro da Ribeira.

As  pessoas  física  e jurídica em dia 
com os tributos federais  devem  pos-

suir  certificado  digital  e têm até o dia 
anterior ao leilão   para  registrar sua 
proposta inicial, por lote. As maiores 
propostas  em  cada  lote disputarão, 
lance a lance, em uma sala virtual no 
dia  do leilão, conforme regras estipula-
das no edital. A mercadoria arremata-
da  deve  ser  retirada  presencialmente 
em até 30 dias.Interessados podem procurar a sede da superintendência da Receita Federal em Natal

Receita leiloa R$ 1,6 milhão 
em produtos apreendidos

APREENSÕES

130
é o número de lotes que serão 
leiloados pela Receita Federal
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Para entender o Rio Grande do 
Norte sob os mais variados as-
pectos sociológicos, a pesquisa 

Estatística do Registro Civil, realizada 
anualmente pelo IBGE, é um achado. 
Nela, há tudo sobre os cidadãos: nas-
cimento, casamento, divórcio e óbito.

A pesquisa divulgada esta semana 
e referente a 2019, mostra que de cada 
dez pessoas mortas por causas não 
naturais no estado, três são jovens en-
tre 15 e 24 anos, ficando apenas atrás 
da Bahia (31,5%) e Alagoas (31,3%).

No total, 1.752 pessoas perderam 
a vida violentamente, entre elas, 518 
justamente na faixa etária de 15 a 24 
anos, segundo os dados da pesquisas 
Estatísticas do Registro Civil 2019.

Na comparação com todas as 
unidades da federação, essa é a sexta 
maior proporção, pois, fora da região 
Nordeste, somente Amapá (41,2%), 
Amazonas (32,9%) e Rio de Janeiro 
(31,4%) superaram o RN nessa pers-
pectiva.

Curiosamente, isso não impediu o 
estado de obter a segunda maior redu-
ção do total de mortes violentas entre 
2018 e 2019: 20,5%.

Em 2018, fensioram 2.204 mortes 
de causas não naturais, 452 mortes 
a mais na comparação com 2019. Só 
Distrito Federal (22%) e Ceará (24,8%) 
tiveram reduções proporcionais 
maiores.

NASCIMENTOS
O mesmo levantamento mostrou 

que o RN teve a segunda maior redu-
ção de nascimentos do Brasil em 2019: 
45.488   crianças   nasceram   e   foram 
registradas no mesmo ano. Em 2018, 
foram 47.754 nascidos e registrados 
no estado.

Os 2.266 nascimentos a menos do 
período representam uma redução de 
4,7%, a segunda maior do Brasil. Ape-
nas o Rio de Janeiro (5,4%) teve uma 
diminuição mais expressiva no perío-
do. Isso representa 99,52% de todos os 
bebês nascidos no estado em 2019.

A pesquisa mostra que essa é a se-
gunda maior proporção do Nordeste, 
ao lado de Alagoas (99,52%) e atrás 
somente de Pernambuco (99,56%).

Ainda segundo as estatísticas do 
Registro Civil do estado, 81 nascidos 
tiveram seu parto em casa e 131, em 
outro lugar. Em todas as unidades da 
federação, mais de 96% dos nascidos 
tiveram seus partos em hospitais. No 
Nordeste (98,56%) e Brasil (98,99%), as 
médias  são semelhantes.

Para o Registro Civil, a designação 
de hospital é ampla e inclui estabeleci-
mentos de saúde sem internação.

Em 2018, o Rio Grande do Norte 
teve 721 nascimentos não registrados 
naquele ano nem nos três primeiros 
meses de 2019. Essa estimativa de 
sub-registro representa 1,49% dos 

nascimentos de 2018 no estado. O 
percentual é o segundo menor do 
Nordeste. Apenas a Paraíba (1,28%) 
tem uma proporção inferior.

O percentual de   sub-registros   
potiguar   está   abaixo   da   média   do   
Brasil (2,37%) e do Nordeste (3,2%). 
Apenas cinco dos sete estados do Nor-
te do Brasil apresentam resultados 
acima deste índice.

CASAMENTOS MAIS CURTOS
No RN, tempo médio de casamen-

to caiu três anos e meio entre 2009 e 
2019. O tempo médio nas uniões entre 
cônjuges de sexo oposto é de 15,7 anos 
no Rio  Grande  do  Norte  conforme  
dados de  2019.

Em 2009, os casamentos duravam 
19,3 anos, em média. São 3,6 anos a 
menos de duração no decorrer de 
uma década.

O tempo médio também diminuiu 
no Brasil (3,7 anos) e no Nordeste (3,6 
anos) no mesmo período analisado.

Por outro lado, cresceram casa-
mentos de pessoas do mesmo sexo no 
estado na contramão do resto do país 
em 2019 em relação ao ano anterior. 
Entre mulheres, foram   71   uniões, 
um   crescimento   de   2,8%.   Entre ho-
mens, foram 53 uniões, 17,7% a mais 
que em 2018. No Brasil, houve uma 
redução de 4,9% em 2019 em relação 
a 2018.

Enquanto isso, no resto do país, o 
número de registros de casamentos 
teve uma redução de 2,7% entre 2018 
e 2019  - de 1.053.467 passou para 
1.024.676). Segundo os analistas do IB-
GE, essa queda vem sendo observada  
anualmente desde 2016.

Do total de matrimônios registra-
dos no Brasil, 9.056 ocorreram entre 
pessoas do mesmo sexo e o número 
deste tipo de casamentos, após cres-
cer 61,7% entre 2017 e 2018, teve um 
recuo de 4,9 % de 2018 para 2019.

Por outro lado, os divórcios tam-
bém tiveram queda (0,5%), passando 
de 385.246 em 2018 para 383.286 em 
2019. Os casamentos, porém,  estão 
durando menos do que há dez anos. 
Em 2009, o tempo médio entre a data 
do casamento e a data do divórcio era 
de 17,5 anos e, em 2019, essa média 
caiu para 13,8 anos.

VIDA E MORTE
Em 2019, um homem de 20 anos 

no Brasil tinha, aproximadamente, 
nove vezes e meia mais chance de não 
completar os 25 anos do que uma mu-
lher, ainda segundo o IBGE. Em 1988, 
31 anos antes, este valor era 7,3, o que 
configura um crescimento de 30,1% 
no período.

Nesse grupo etário, avaliaram os 
estatísticos, os homens têm muito 
mais probabilidade de morrer de cau-
sas não naturais do que as mulheres.

Jovens entre 15 e 24 anos lideram 
registros de mortes violentas no RN
REGISTRO CIVIL| Pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que de cada dez pessoas mortas por causas não naturais no estado, três são jovens entre 15 e 24 anos, ficando apenas atrás 
da Bahia (31,5%) e Alagoas (31,3%). Levantamento também mostrou que o Rio Grande do Norte teve a segunda maior redução de nascimentos do Brasil em 2019, com total de 4,7%

No RN, 1.752 morreram de forma violenta em 2019, sendo 518 jovens entre 15 a 24 anos

Os dois meses finais de 
2018, após a vitória eleitoral 
de Jair Bolsonaro, ficaram 
marcados pelo aumento 

radical no número de 
casamentos entre pessoas 

do mesmo sexo, que tinham 
medo de o então presidente 
eleito adotar medidas que 
dificultassem a união Após 
o aumento de 62% naquele 
ano em comparação com o 
anterior, os registros caíram 
em 2019, primeiro ano de 

Bolsonaro à frente do Palácio 
do Planalto. Apesar disso, 

continuam em patamar bem 
acima do registrado até 

2017. 

CASAMENTOS GAYS CAEM EM 2019
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ANÁLISE | Número de irregularidades encontradas em bombas de combustível cresceu cerca de 50% em 
novembro, segundo a fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM)

O número de irregularidades 
encontradas em bombas de 
combustível cresceu em no-

vembro cerca de 50% em relação às 
verificações realizadas em outubro, 
segundo  os dados da fiscalização pu-
blicados pelo Instituto de Pesos e Me-
didas do Rio Grande do Norte (IPEM).

Ao todo, 80 bombas foram inter-
ditadas e reprovadas por vazão abai-
xo do permitido (quando é entregue 
um volume menor de combustível ao 
consumidor em relação ao apresen-
tado na bomba) e por erro no interlo-
que (sistema de bloqueio responsável 
por zerar os indicadores de volume e 
preço a pagar da bomba de combustí-
vel a cada novo fornecimento). 

De acordo com o órgão, a maior 
parte das irregularidades foram en-
contradas em Mossoró, Areia Bran-
ca e Triunfo Potiguar. “Os postos de 
combustíveis nos quais foram encon-
tradas irregularidades estão sujeitos 
a multa e só poderão colocar as bom-
bas em funcionamento novamente 
após reparo e nova fiscalização do 
IPEM. Estamos sempre atentos e 

fiscalizando para garantir uma rela-
ção de consumo justa e correta para 
consumidores e empresas”, explica 
o diretor-geral do IPEM, Theodorico 
Bezerra Netto.

Além das bombas de combustí-
vel, o setor de fiscalização do IPEM 
verificou, no decorrer de novembro, 
diversos itens regulamentados pelo 
Inmetro como: balanças comerciais, 
medidores de volume, esfigmoma-
nômetros (medidores de pressão 
arterial), medidores de velocidade 
(radares) e a verificação de venda de 
alimentos e pão francês a peso, totali-
zando 1700 instrumentos.

As fiscalizações ocorreram nas 
cidades de Natal, Mossoró, Parnami-
rim, Ceará-Mirim, Apodi, Caicó, Cur-
rais Novos, Felipe Guerra, Guamaré, 
Itaú, Macaíba, Monte Alegre, Nova 
Cruz, Rodolfo Fernandes, Santo An-
tônio, São José de Mipibu, Severiano 
Melo e Vera Cruz.

DISCUSSÕES AMBIENTAIS LIMITAM 
AS VENDAS E COLOCAM PRESSÃO 
SOBRE A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

A Inglaterra anunciou para 2030 
a proibição de venda de novos carros 
movidos a gasolina ou diesel. O Japão 
prevê restrição parecida e a China 
quer ter uma regra em vigor em 2035. 
Nos EUA, a Califórnia terá os veículos 
a gasolina ou diesel fora do mercado 
no mesmo ano. O avanço mundial das 
discussões ambientais limita as ven-
das e coloca pressão sobre a indústria 
do petróleo. A Inglaterra anunciou, 
no mês passado, a antecipação, para 
2030, da proibição de venda de novos 
carros movidos a gasolina ou diesel. O 
Japão também deve anunciar em breve 
uma proibição parecida, que entraria 
em vigor em meados de 2030. A China 
prevê colocar em vigor essa regra em 
2035. Nos Estados Unidos, o Estado 
da Califórnia informou em setembro 
que, também a partir de 2035, veículos 
novos movidos a gasolina ou diesel es-
tarão fora do mercado. Com o avanço 
das discussões ambientais em todo 
o mundo, as limitações a esses carros 
deve aumentar cada vez mais. E isso 
tem colocado grande pressão sobre a 
indústria do petróleo.

De acordo com o órgão, a maior parte das irregularidades foram encontradas em Mossoró, Areia Branca e Triunfo Potiguar

Fiscalização identifica erros em 
bombas de combustíveis no RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O presidente do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Educacionais 
(Inep), Alexandre Ribeiro, dis-

se ao Estadão trabalhar para aplicar 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) em janeiro, apesar da escalada 
de infecções e mortes pela covid-19 
no Brasil. A prova deste ano, que já foi 
adiada uma vez por causa da pande-
mia, tem cerca de 5,8 milhões de inscri-
tos. Principal porta de entrada para o 
ensino superior, o exame será aplicado 
para a maioria dos candidatos nos dias 
17 e 24 de janeiro. “Em janeiro nós va-
mos aplicar o Enem”, afirmou Ribeiro. 

“Adotamos todas as medidas de segu-
rança necessárias.” A ocupação das 
salas de aplicação da prova deve ser de 
cerca de 50% da capacidade original. Salas terão ocupação de 50% no exame

Inep mantém prova do Enem 
para os dia 17 e 24 de janeiro

EDUCAÇÃO

5,8 mi
é o número de inscritos no Enem 

2020

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA, CNPJ: 40.775.447/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO para Serviços de 
lavagem e lubrificação oleosa de veículos, localizada na Estrada da Raiz, KM 20 – Zona Rural - Mossoró/RN. 

 
ZILENE MARQUES 

Proprietária 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

PROCESSO Nº 1.006.008/2020

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público o reaprazamento do processo licitatório Tomada de Preços 006/2020 motivado 
pela alteração do projeto básico/orçamento, que trata da contratação de empresa especializada em 
construção civil para a execução das obras/serviços de Pavimentação a paralelepípedo pelo 
Método Convencional, Drenagem Superficial nas ruas Serra de Martins, Serra Negra do Norte, Serra 
Câmara, Serra São Miguel, Serra São José e Serra do Mel no Bairro Vista da Serra, Zona Urbana no 
município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão 
entregues até as 09h00min do dia 28 de dezembro de 2020, na Sala da CPL na sede da Controladoria 
Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 
09h00 horas do dia 28 de dezembro de 2020. O edital e seus anexos estão disponíveis na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

Serra Caiada/RN, 09 de dezembro de 2020
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

 
 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Estado do 
Rio Grande do Norte – SINTECT/RN, entidade sindical de primeiro grau, sito a Rua José Freire de Sousa, 01 
- Lagoa Nova – CEP 59.075-140 - Natal-RN, neste ato representado pelo seu Presidente, em obediência ao 
artigo 13, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 12, ambos do Estatuto Social vigente, vem tornar 
público o presente edital convocatório, para que todos os trabalhadores da categoria profissional representada 
pelo SINTECT-RN compareçam e participem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada 
no dia 20 de dezembro de 2020 no auditório do MONZA PALACE – hotel & convention, sito a Av. Senador 
Salgado Filho, 3490 – Candelária – CEP 59.066-800 - Natal-RN, às 12:00h em primeira convocação e em 
segunda convocação às 12:30h, com qualquer número de presentes para deliberar sobre a seguinte pauta: a) 
alteração estatutária conforme aprovado no 2º CONGRESSO ESTADUAL; b) assuntos gerais e 
administrativos. 
Os trabalhadores filiados, poderão exercer seu direito de voz e voto, devendo portar seu direito de voz e voto, 
devendo portarem qualquer documento que os identifique. 

Natal-RN, 09 de dezembro de 2020. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, 

Natal/RN 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 
O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte,  
F A Z S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
de nº 0835002-37.2019.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que é Autor THIAGO H. P. DUAILIBE - 
EPP e Réu F. DE S. CALIL INFORMATICA - ME e outros (3), que pelo presente Edital, CITA a parte ré da presente 
ação, F. DE S. CALIL INFORMATICA - ME - CNPJ: 11.650.565/0001-30 e ADINVEST EIRELI - CNPJ: 
32.102.877/0001-80, tendo como último endereço de AMBAS na Avenida Amintas Barros, 3700, CTC - Corporate 
Tower Center, Torre B, Sala 607, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59075-810, FC PARTICIPACOES SCP - CNPJ: 
34.248.647/0001-59 e FELIPE DE SANTANA CALIL, portador do CPF: 403.003.718-61, atualmente estando em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os 
termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública 
do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar 
de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 30 de outubro de 
2020, Eu, JOSILANDO NUNES DA SILVA, Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara 
Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve.  

 
JOSÉ CONRADO FILHO 

Juiz de Direito 
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TRANSPORTE

O primeiro corredor de mo-
bilidade elétrica do Nordeste 
está sendo desenvolvido pela 
Neoenergia e será o maior do 
Brasil quando concluído, no 
final do primeiro semestre de 
2021. Irá conectar as capitais 
Salvador (BA) e Natal (RN), pas-
sando pelas cidades de Aracaju 
(SE), Maceió (AL), Recife (PE) 
e João Pessoa (PB). O Corredor 
Verde é resultado de um projeto  
regulado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), e faz 
parte do Programa de Mobilida-
de Elétrica da Neoenergia, que 
integra planos de utilização de 
veículos elétricos e no processo 
de descarbonização da econo-
mia. Projeto terá 1.100 quilôme-
tros de extensão e contará com 
18 pontos de abastecimento ao 
longo das vias.

NEOENERGIA 
DESENVOLVE 
ELETROVIA ENTRE 
NATAL E SALVADOR

NEOENERGIA

AUXÍLIO | Decreto municipal publicado nesta quarta-feira 9 autoriza parcelamento ou pagamento à vista de 
créditos tributários ocorridos em 2020. Medida amplia prazo de pagamentos para os empreendedores

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
começou a tomar as primei-
ras medidas para acelerar 

a retomada da economia em 2021. 
Novo decreto municipal autoriza 
parcelamento ou pagamento à vista 
de créditos tributários ocorridos em 
2020. A medida amplia o prazo de 
pagamentos de tributos para os em-
preendedores.

Segundo o decreto, publicado 
nesta quarta-feira 9, o parcelamento 
e a emissão dos documentos de arre-
cadação municipal devem ser realiza-
dos pela internet, através do endere-
ço eletrônico da Secretaria Municipal 
de Tributação (Semut).

A medida foi tomada, segundo a 
prefeitura municipal, em razão dos 
impactos financeiros da pandemia 
da Covid-19 para os contribuintes. 

Ações semelhantes também já 
foram tomadas em diversas capitais 
brasileiras. A meta dos prefeitos é 
recuperar ainda no início de 2021 
parte dos tributos que estão em ina-
dimplência. As medidas tomadas se-
melhantes à decretada em Natal ob-
servam o parcelamento ou ampliação 

de prazo de pagamentos de tributos, 
bem como a concessão de crédito a 
empreendedores. 

No início do mês, em Curitiba 
(PR), a prefeitura municipal criou 
fundo de aval para empréstimos a 
empreendedores locais. 

A prefeitura de Belo Horizonte 
(MG), por sua vez, prorrogou prazos 

para pagamento do IPTU para esta-
belecimentos que tiveram funciona-
mento suspenso durante a pandemia.

No Recife, o prefeito eleito João 
Campos (PSB) anunciou que irá tirar 
do papel já nos primeiros 90 dias de 
sua gestão um programa de micro-
crédito para empreendedores preju-
dicados na pandemia.

Medida foi tomada, segundo a prefeitura municipal, em razão dos impactos da pandemia

Natal vai parcelar créditos tributários 
de contribuintes inadimplentes

NEY DOUGLAS / AGORA RN

A Fundação Parnamirim de Cul-
tura (FUNPAC), em parceria 
com a Egê Consultoria Musical 

e a Associação Cultural Do Sol, está 
preparando uma programação toda 
especial para comemorar o aniversário 
do município e as festividades de fim 
de ano. A programação será realizada 
de forma virtual, com lives transmiti-
das pelas redes sociais da prefeitura. A 
tradicional queima de fogos em Pirangi 
não será realizada. 

A programação contará com apre-
sentações da Orquestra Parnamirim 
Jazz Sinfônica, montada especialmen-
te para as festividades e com a realiza-
ção do festival multicultural online, Tô 
de Boa, Tô na Rede. Com o intuito de 
valorizar os artista, as apresentações 
culturais serão realizadas por músicos, 
atores, bailarinos e profissionais da 
parte técnica e bastidores.

As apresentações da Banda Sin-
fônica Trampolim da Vitória serão 
iniciadas no dia 17, dia do aniversário 
de emancipação política do município. 
Na ocasião, a aluna da Escola de Mú-
sica Trampolim da Vitória, Leiza Dias, 
fará uma participação especial lançan-
do uma música de sua autoria. 

As apresentações seguintes se-
rão realizadas nos dias 18, 19, 25 e 30. 
No dia do Natal, será realizado um 
concerto especial que contará com a 
participação dos solistas Agamedes 

Rodrigues, Hilkélia Pinheiro e Tatyana 
Xavier. Todas as apresentações serão 
no formato live, transmitidas pelos ca-
nais de comunicação da prefeitura.

Já o festival multicultural Tô de 
Boa, Tô na Rede será realizado no dia 
20 com live transmitida também pelos 
canais de comunicação da prefeitura. 
O festival contará com 36 apresenta-
ções incluindo artistas de dança músi-
ca e teatro. 

Tanto o Festival Multicultural, 
quanto a orquestra, acontecerão com 
recursos da Lei Aldir Blanc e visam pre-
miar iniciativas artísticas e culturais 
da cidade de Parnamirim, que serão 
apoiadas com recursos emergenciais 
da Lei Federal de Emergência Cultural 
Aldir Blanc nº 14.017/2020.

Haroldo Gomes, presidente da 
Funpac, comentou sobre a importân-
cia dos eventos, principalmente diante 
das dificuldades enfrentadas pelos ar-
tistas durante a pandemia. “Ambas ini-
ciativas foram constituídas a partir de 
recursos da Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc, na forma de contrapartida 
dos artistas pela premiação recebida 
nos respectivos editais. Visam também 
fomentar produções culturais e artísti-
cas, que possibilitem o acesso e fruição 
da arte e da cultura pela sociedade par-
namirinense, movimentando a econo-
mia, gerando trabalho e renda nesses 
tempos de pandemia”, finalizou.

Corredor terá mais 1,1 quilômetros

Parnamirim terá programação 
de fim ano com shows virtuais

MEDIDA

Pedido de Licença Simplificada 
 
ÉRICO ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: n° 499.515.134-68, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de ARÊS-RN. 

 
ÉRICO ARCANJO DE OLIVEIRA 

Arrendatário 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 

Fazenda Rio Mar Ltda, CNPJ: 08.635.939/0001-34, torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda Rio Mar  – Ceará 
Mirim- RN.   

Fazenda Rio Mar 
Tiago Gaban Trigueiro 

SÓCIO- GERENTE 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

HELENO JOSE DE MEDEIROS EIRELI, CNPJ 33.736.609/0001-82, 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 07/10/2022, em favor do empreendimento de projeto de agricultura 
irrigada, localizada no Sítio Catingueira, S/N, Zona Rural do município de Baraúna/RN.  

 
HELENO JOSE DE MEDEIROS EIRELI  

Proprietário 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.118.004/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem 
interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
037/2020, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AMBULATORIAIS. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso 
Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10 de dezembro de 2020 às 08hs00min. FIM 
DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 22 de dezembro de 2020 às 12hs00min. 
INÍCIO DA DISPUTA: 22 de dezembro de 2020 às 12hs01min. 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 09 de dezembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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Maria Zilda decidiu entrar com um processo contra o Instagram depois 
de ter sua conta hackeada em 20 de outubro, dia de seu aniversário. A atriz, 
que vinha fazendo lives diárias desde maio, diz que chegou a ficar “dez dias 
deprimida numa cama” após perder o perfil que tinha há 11 anos. “Penei com 
o Instagram que eles me devolvessem. Depois, me devolveram vazio, sem 
nada. Para outras pessoas hackeadas, eles devolveram tudo. Dá para imaginar 
a quantidade de fotos de momentos importantes que eu perdi. Fiquei dez dias 
deprimida numa cama, achando que o mundo tinha acabado”, disse na web a 
artista, que abriu um outro perfil, onde segue comandando suas já famosas lives.

MARIA ZILDA 
DECIDE PROCESSAR 
INSTAGRAM APÓS 
PERDER PERFIL

MATHEUS 
NACHTERGAELE 
FALA SOBRE AMOR 
E SEXUALIDADE

LETICIA COLIN SOBRE EXPERIÊNCIA COM 
COVID-19: “MEU FILHO ENSOPAVA AS ROUPINHAS”

O ator Matheus 
Nachtergaele revelou 
detalhes sobre a sua vida 
sexual e confessou que, 
quando se apaixona, 
costuma sentir ciúmes e 
priorizar o relacionamento 
monogâmico:

Nós não somos uma 
espécie que cruza para ter 
bebê. Não é isso... Você não 
cruza só no cio. A gente 
tem um cio constante. A 
gente é do macaco bonobo 
para baixo. O macaco 
bonobo, que dizem que é 
uma loucura... Eles fazem 
orgias, fazem surubas... 
Eu queria ser um macaco 
bonobo – comentou o 
ator numa conversa com 
Linn da Quebrada e Jup 
do Bairro no programa 
TransMissão, do Canal 
Brasil.

Leticia Colin revelou em seu Instagram que ela, o marido, Michel Melamed, 
e o filho, Uri, enfrentaram a Covid-19. Por meio de relato emocionante, ela 
comentou sobre a experiência assustadora de ser acometida pela enfermidade 
e de, especificamente falando, ver o bebê doente. “Meu filho de 1 ano ensopava 
suas roupinhas e lençóis. Era muita febre. Eu bambeava, delirante, me sentindo 
sem corpo, segurando no colo meu bebê e o desejo de viver. As dores nossas 
deixavam as horas mais lentas e assustadoras. Era a presença da doença com 
sua foice olhando bem no meio da nossa cara. Ele olhava pra mim e dizia: ‘Nós 
precisamos sobreviver’. Nós não morremos, e é por isso esse ensaio. Nossa 
família sobreviveu à Covid-19 e seguiremos fazendo arte”, escreveu.

EX-TRABALHADORA 
RURAL DEIXA ROÇA 
PARA SE TORNAR 
MODELO QUERIDINHA 
DE GRIFES COMO 
DOLCE & GABBANA

Uma vida baseada em acordar às 4h e já de pé estar em meio a galinhas e porcos, 
ou ajudando o pai na lavoura. Essa foi a infância e adolsecência de Natalia Machado. 
Criada em Abadia dos Dourados, uma cidade bem pequena do Trîangulo Mineiro, 
a menina sonhava com uma carreira como as das moças que via nas revistas que 
chegavam vez ou outra na roça. Hoje é Natalia Machado que inspira meninas que, 
como ela, querem deixar o trabalho rural para encarar uma passarela. Os trabalhos no 
Brasil foram acontecendo e em alguns anos a moça cconseguiu os primeiroas contratos 
internacionais, se tornando queridinha de grifes, como Dolce & Gabbana, para qual 
ja desfilou na Semana de Moda de Milão, e fotografou. Foi o que aconteceu com a 
mineira, de 23 anos. “Muitos falavam que eu deveria ser modelo, mas a vida era simples 
e eu morava afastada. Subia num morro pra poder telefonar! Não tinha Internet, nem 
redes sociais. O acesso à informação era difícil e eu não sabia como poderia ir em 
busca. Colocava o salto da minha mãe e ficava me imaginando na passarela”, recorda.
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CLIMA 
NATALINO

REVISITANDO POESIAS

MÚSICA | Cantor e compositor 
Pedro Rhuas lança nesta sexta-

feira 11 o single “Noites de Natal”, 
que promete uma atmosfera 

aconchegante para o mês mais 
afetuoso do ano 

LITERATURA | Poeta, escritor e 
gestor cultural, Dácio Galvão 

lança livro nesta quinta-feira 10. 
Obra traz um panorama sobre a 
escrita poética, novas referências 

filosóficas e afetivas do autor

NATHALLYA MACEDO

O clima natalino invadiu o 
coração do cantor e compositor 
potiguar Pedro Rhuas. O 

sentimento foi traduzido em palavras 
na nova música do artista, que será 
lançada no início da madrugada desta 
sexta-feira 11 em todas as plataformas 
digitais. Produzida por DogMan e 
com harmonias de Matevos, a faixa 
“Noites de Natal” promete uma 
atmosfera aconchegante para o mês 
mais afetuoso do ano. A música chega 
como acalento para os corações 
afetados por uma pandemia que 
ainda assola o mundo. Com letra 
docemente nostálgica, Pedro relembra 
as noites de Natal de uma infância feliz 
e iluminada pela inocência que fez 
parte da essência dele quando criança 
– sentimento esse que segue vivo no 
cotidiano do artista. 

“O Natal sempre foi um período 
importante para mim. Eu gosto 
da magia, dessa ideia de sorrisos 
escancarados para estranhos na 
rua, de pequenas gentilezas. Era 
uma fantasia minha lançar uma 
música natalina, e fico muito feliz 
de estar conseguindo fazer isso 
em 2020. Foi um ano duro, de 
bastante aprendizagens e, apesar da 
quarentena, de muita ação também. 
Mas, se consegui realizar meus 
sonhos, é porque alguém os sonhou 
em primeiro lugar. Isso devo ao meu 
pequeno eu sonhador, o Pedro que 
amava os Natais e fazia seus pedidos 
às estrelas. A música é dedicada para 
essa criança, que só queria ser amada 
por ser quem era e criar uma nova 

tradição de conexão com ela nessa 
data”, contou o jovem ao Agora RN.

Pedro relatou que o processo de 
composição trouxe uma reconexão 
com a criança que ele foi. 

“Tudo começou quando ouvi uma 
versão de ‘Hark! The Herald Angels 
Sing’ em piano. Me apaixonei pela 
beleza da melodia e uma primeira 
frase surgiu: ‘quando eu era criança, 
nas noites de Natal, fazia pedidos às 
estrelas’. O restante acabou nascendo 
daí. Enviei a música para DogMan, 
que fez um sample do clássico, hoje 
em domínio público, e começou 
a construir o beat. Mantive uma 
fotografia da minha infância por perto 
e tentei conversar comigo. Afinal, a 
criança interior é muito importante. 
Ela pode nos auxiliar em vários 
processos de cura, se estivermos 
dispostos a ouvi-la e amá-la como 
merece. Com ‘Noites de Natal’ eu 
queria justamente propor um espaço 
de escuta não apenas para mim, mas 
com quem quer que se sinta tocado 
pela canção”. 

“Confesso que adoro acompanhar 
os natalinos lá de fora, a maioria 
autorais, e sentia falta de um toque 
disso aqui no Brasil. É o motivo pelo 
qual quis tanto experimentar com 
‘Noites de Natal’. Quis criar uma 
música que dialogasse com adultos 
e crianças, que soasse atemporal. 
Para a criança, o contato com o 
eu-adulto que será, assegurando-a 
de dias melhores. Para o adulto, o 
contato com o eu-criança que já foi, 
revisitando seus sonhos e medos, e 
aprendendo a partir deles. Acho que a 
melhor parte de uma festividade como 

o Natal é isso: tocar sentimentos e 
emoções que estão apenas à espera de 
serem desvendados”, pontuou.

Esse é o quinto lançamento 
autoral do músico em 2020. Ele 
começou o ano com “Enquanto eu 
não te encontro”, e depois passou por 
“Máquina do Tempo”. Também foi 
lançou uma colaboração com Tiago 
Terras na faixa “Tocando o Coração”.e, 
recentemente, experimentou o inglês 
no single “Left Behind”.

Pedro tem 24 anos, nasceu em 
Mossoró e foi criado entre várias 
cidades no Rio Grande do Norte e no 
Ceará. Os pais de Pedro são artistas 
que participam de um movimento 
de cultura popular, levando 
entretenimento para as pequenas 
cidades do interior há mais de 30 anos. 

A suspeita é de que a veia 
artística venha da família. “Cresci 
com personalidades fortes, o que me 
ajudou a entender minha própria 
identidade e a reconhecer minha voz 
como artista e pessoa que faz parte da 
comunidade LGBTQIA+”, relembrou 
Pedro.

Além de cantor e compositor, 
o jovem é escritor. Ele lançou, de 
maneira independente, o livro 
intitulado “Enquanto eu não te 
encontro”. O processo de escrita 
começou em 2016, de forma 
espontânea, e terminou com a 
publicação no dia 19 de março. Na 
obra, Pedro deu voz para narrativas 
jovens e homoafetivas, mostrando 
de maneira bela a jornada de 
autoconhecimento do personagem 
Lucas. A obra ganhou destaque e foi 
vencedora de prêmio nacional.

P oeta, escritor e atual secretário 
de Cultura de Natal, Dácio 
Galvão apresenta ao leitor um 

panorama construtivo da própria 
escrita. “Poética Geral” será lançado 
nesta quinta-feira 10 e é o sexto livro 
da produção literária que chega um 
ano após o livro-ensaio “Câmara 
Cascudo, um livro no inferno da 
biblioteca” – nesta obra, Dácio 
analisou a experiência do etnógrafo no 
campo da poesia. Agora, ele retrabalha 
seus próprios textos poéticos, escritos 

“NOITES DE NATAL”
Música de Pedro Rhuas promete 
sentimento de nostalgia na época 
mais afetuosa do ano

“POÉTICA GERAL”
Dácio Galvão embarca em uma 
jornada revigorante na poesia

entre os anos 1991 e 2020 e traz novas 
referências filosóficas, afetivas, das 
tradições intelectuais às vanguardas – 
incluindo o poeta Câmara Cascudo. 

O lançamento presencial será às 
17h30 no Café São Braz (Av. Campos 
Sales, 692a). A sessão de autógrafos 
ocorrerá ao ar livre. Opcionalmente, 
para quem preferir, haverá sistema 
drive-thru para compra do livro. O 
uso de máscara será obrigatório e no 
local haverá aferição de temperatura, 
disponibilização de álcool 70° e 
tapete sanitizante. Mais informações 
através do número (84) 99917-4657. 
“Poética Geral” é uma jornada de 
poemas imagéticos, versos ilustrados 
organizados em seis fases que o autor 
chamou de “movimentos”, unindo 
tudo aquilo que forma a linguagem 
essencial da produção de Dácio. O 
livro tem o prefácio assinado por 

Antonio Cícero, poeta, compositor, 
crítico literário, membro da Academia 
Brasileira de Letras e jurado da mais 
recente edição do Prêmio Camões de 
Literatura. 

É Cicero quem analisa cada 
movimento inserido nessa trajetória 
do novo livro. “O primeiro movimento 
constitui o ‘Escopo Épico’ do poema; 
parece ter o sentido de esculpir ou 
captar a beleza e o drama do Rio 
Grande do Norte, e do Brasil como 
todo. O segundo movimento seria seu 
‘Trajeto Visual’, citando referências 
como Marcel Duchamp, James Joyce, 
Augusto de Campos, Julio Plaza e 
Guimarães Rosa, entre outros. O 
terceiro movimento – o mais breve – é 
o dos ‘Poemas da Província Emersa’, 
de onde saltam cenas do Rio Grande 
do Norte”, pontuou. 

Nos textos linguísticos-visuais se 

destaca igualmente as ilustrações. 
Dácio buscou dar potência ao diálogo 
palavra x imagem localizando desde as 
gravuras rupestres de 5 a 10 mil anos 
do sertão do Seridó até fisionomias 
ortodoxas cosmopolitas da poesia 
concreta. Há imagens rupestres 
extraídas do livro “Resquícios de uma 
Civilização Antiquíssima”, de José 
Azevedo Dantas, “Ferros de Ribeira do 
Seridó”, desenhos do poeta potiguar J. 
Medeiros, assim como o “Ovo de Ema” 
de Oswaldo Lamartine  e os desenhos 
caligráficos de Câmara Cascudo 
originais do manuscrito de Shimmy, 
o poema de 1925. Dácio Galvão 
também publicou “Blues Repartido”, 
“Palavras, Palavras, Palavras”, “Da 
Poesia ao Poema”, além dos álbuns-
livros “Poemúsicas1” e “Poemúsicas2” 
e  o “Poemúsicas 3” (em fase de 
finalização). 

DOGMAN

DIVULGAÇÃO

QRCODE

Acesse para
fazer o pré-save 

da música
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O aplicativo YouTube Music 
divulgou nesta quarta-feira 9 
uma lista com as 100 músicas 

mais ouvidas no ano de 2020 no Bra-
sil. No primeiro lugar, aparece “Liber-
dade Provisória”, da dupla sertaneja 
Henrique & Juliano, em uma grava-
ção ao vivo extraída do DVD que os 
companheiros gravaram no Ginásio 
Ibirapuera em 2019. A dupla empla-
cou outras seis músicas no ranking, 
entre elas “Amor Atual” e “Se Eu Fosse 
Você”.

“Liberdade Provisória”, que tam-
bém está em primeiro lugar na lista 
do Spotify, divulgada na semana pas-
sada, trata de um tema bem comum 
ao gênero musical: a “sofrência”, e traz 
um palavrão em seu refrão. “Implorei 
pra voltar/Não me manda embora/
Sou preso na sua vida/ Era só liber-
dade provisória”, diz trecho da letra 
composta por Henrique Castro e Elvis 
Elan. O vídeo oficial da música já so-
ma mais de 311 milhões de visualiza-
ções no YouTube.

Em segundo lugar, quebrando a 
hegemonia dos sertanejos e funkei-
ros, está o grupo de pagode brasilense 
Menos é Mais, com um medley de 
mais de 8 minutos de duração que 
traz as músicas “Melhor Eu Ir/Ligan-
do Os Fatos/Sonho de Amor/Deixa 
Eu Te Querer”, também em gravação 
ao vivo. O grupo - que faz parte da 
gravadora Som Livre - venceu recen-
temente o Prêmio Multishow na cate-
goria “Experimente”, voltada a novos 
artistas. O Menos é Mais tem quatro 
anos de carreira e já soma a marca de 
mais de 640 milhões de visualizações 
em seus vídeos postados no YouTube.

A terceira música mais executada 
no aplicativo foi “S de Saudade”, da 
dupla Luiza & Maurílio com partici-
pação dos também sertanejos Zé Neto 

& Cristiano. Gravada ao vivo, mas em 
estilo mais intimista, a letra fala sobre 
a decepção com a vida de solteiro por 
conta de um amor mal resolvido. A 
balada sertaneja “A Gente Fez Amor”, 
gravada por Gusttavo Lima, ocupada 
a quarta posição. Ela consta do DVD 
O Embaixador In Cariri, gravado pelo 
artista no Crato, no Ceará. Na quinta 
colocação está o funk “Sentadão”, lan-
çado pelo DJ carioca Pedro Sampaio, 
de 23 anos, em parceria com Felipe 
Original, JS o Mão de Ouro.

A cantora Marília Mendonça, que 
no ano passado ocupou a segunda 
posição no YouTube Music com o hit 
“Bebi Liguei”, ocupa a sétima coloca-
ção do ranking com a música “Grave-

to”, também em registro ao vivo. Já na 
lista de vídeos de músicas mais vistos, 
divulgada na semana passada pelo 
YouTube, “Graveto” aparece em pri-
meiro - essa lista só considera vídeos 
lançados neste ano de 2020.

Se no ano passado, a mesma lista 
apontava cinco hits sertanejos pop 
entre as dez mais tocadas, este ano 
a preferência saltou para sete. Para 
a diretora de parcerias musicais do 
YouTube para América Latina, Sandra 
Jimenez, o ranking reflete o que os bra-
sileiros consomem nas plataformas e 
também do sucesso das lives que os 
artistas do gênero promoveram du-
rante a pandemia. “Eles tiveram uma 
grande audiência nas lives que, aliás, 

teve seu boom justamente no Brasil e, 
posteriormente, no mundo”, diz

A executiva também fala sobre a 
preferência do público que acompa-
nha o sertanejo pelo conteúdo gerado 
a partir de gravações ao vivo, como 
é o caso dos sucessos de Henrique 
& Juliano, Luiz & Maurílio, Marília 
Mendonça, Gusttavo Lima e Gustavo 
Miotto, para citar alguns dos mais 
bem posicionados no ranking.

“Vou a muitos shows, e muitos 
deles sertanejos, e vejo que o público 
se emociona ao chegar lá e ver aquele 
palco enorme, as luzes. E essa expe-
riência, de alguma maneira, está nos 
vídeos e músicas que eles lançam”, 
afirma.

“Liberdade Provisória” foi a música 
mais ouvida em 2020 no YouTube
SERTANEJO | Se no ano passado, a mesma lista apontava cinco hits sertanejos pop entre as dez mais tocadas, este ano a preferência saltou para sete. Para a diretora de parcerias 
musicais do YouTube para América Latina, Sandra Jimenez, o ranking reflete o que os brasileiros consomem nas plataformas e também do sucesso das lives dos artistas do gênero

“Liberdade Provisória”, que também está em primeiro lugar na lista do Spotify, divulgada na semana passada, trata de “sofrência”

Bancos pediram a penhora do quadro

CONFIRA AS 10 MÚSICAS MAIS 
OUVIDAS NO YOUTUBE MUSIC:

1. Henrique & Juliano - Liberdade 
Provisória (Ao Vivo)

2. Grupo Menos É Mais - Pot-Pourri: 
Melhor Eu Ir/Ligando Os Fatos/Sonho 
de Amor/Deixa Eu Te Querer (Ao Vivo)

3. Luiza & Maurílio - S de Saudade feat. 
Zé Neto & Cristiano

4. Gusttavo Lima - A Gente Fez Amor 
(Ao Vivo)

5. Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o 
Mão de Ouro - Sentadão

6. Niack - Oh Juliana

7. Marília Mendonça - Graveto
(Ao Vivo)

8. Henrique & Juliano - Volta Por Baixo 
(Ao Vivo)

9. Gustavo Mioto - Com ou Sem Mim 
(Ao Vivo)

10. Jorge & Mateus - Cheirosa
(Ao Vivo)

A TV Globo surpreendeu os espec-
tadores na terça-feira 8 ao emitir 
uma nota sobre o caso de assédio 

sexual envolvendo o humorista Marcius 
Melhem durante o Jornal Nacional.

Na voz dos apresentadores subs-
titutos André Trigueiro e Ana Luiza 
Guimarães, a nota dizia o seguinte: “a 
Globo informou que investiga criterio-
samente todas as denúncias de assé-
dio e que não tolera comportamentos 
abusivos. Mas que não pode comentar 
publicamente nenhuma investigação 

desse tipo, por ter assumido com todos 
os seus colaboradores um compromis-
so de sigilo do processo, que resguarda 
a investigação dos fatos, denunciantes, 
denunciados e testemunhas”.

Os apresentadores também sugeri-
ram que os telespectadores acessassem 
links de sites de notícias sobre o assun-
to, como o da revista Piauí e do UOL.

Nesta semana, Hélio de la Peña ironizou 
a ausência de posicionamento da Globo so-
bre o assunto. “Assédio moral e sexual: isso a 
Globo não mostra”, escreveu no Twitter.

O leilão da tela “Caipirinha”, pinta-
da em 1923 por Tarsila do Ama-
ral, está ameaçado de embargo. O 

advogado Márcio Casado, que represen-
ta Carlos Eduardo Schahin, proprietário 
da obra desde 2012, alega que os bancos 
pediram a penhora do quadro para res-
sarcir as dívidas do pai de seu cliente, o 
empresário Salim Taufic Schahin. Em ju-
lho deste ano, a justiça determinou que o 
quadro fosse leiloado.

Schahin pai, acionista de uma empresa 
petrolífera que faliu depois que a Petrobras 

começou a ser investigada por não apresen-
tar balanços, comprou a obra nos anos 1990.

Os problemas de Schahin com o 
banco começaram em 2014. Eles foram 
atrás de seu patrimônio e descobriram 
a obra de Tarsila, solicitando a penhora 
do quadro, que já havia sido transferi-
do para Carlos Eduardo pelo pai.

O advogado do filho de Salim so-
licitou, então, a um juiz do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) o embargo do 
leilão marcado para o dia 17 na Bolsa 
de Arte em São Paulo.

Globo divulga posicionamento 
sobre caso envolvendo Melhem

Leilão da tela “Caipirinha” 
está ameaçado de embargo

ASSÉDIOTARSILA DO AMARAL



Fora da Fox, Edmundo ainda não decidiu o que fazer da vida
Edmundo, com a sua saída 

definida do Fox Sports, não está 
querendo pensar em nada agora. 
Vai esfriar um pouco e só começar 
a definir os seus próximos passos 
entre janeiro e fevereiro.

Aliás, vale destacar que ele não 
tem conversa nenhuma com o SBT.

Sobre o Fox Sports, só nessas 
últimas horas, além dos que já 
tinham acabado, foram tirados do 
ar os programas “A Última Palavra”, 
“Aqui com Benja”, “Jogo Sagrado” e 
“Giro Fox”.

De toda a grade que existia, 
sobraram “Fox Rádio”, “Tarde 

Redonda”, “Expediente Futebol” e 
“Debate Final”.

Não é por nada, mas é 
interessante acompanhar o andar 
da carruagem.

Setores da Disney e os que 
foram transformados em seus 
porta-vozes, insistem em dizer o 
Fox Sports não sofre um processo 
de desmanche.

Mas acabar com programas 
e demitir quase a totalidade dos 
seus talentos significa o quê? Qual 
nome tem?
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nGlenda Kozlowski viajou ontem para 
Natal... nFoi gravar o Verão da Band...
nNa verdade, é uma série de quatro 
programas, que irá ao ar nos finais 
de semana.nO Canal Brasil estreia 
nesta sexta-feira, às 18h50, a série 
documental “Brasil na Pista”, de 

Ernesto Rodrigues....nÉ um inédito 
resgate da importante participação dos 
pilotos brasileiros em mais de quatro 
décadas da história da Fórmula 1...
nSão 64 histórias, distribuídas em 
oito episódios de 40 minutos e que 

reconstituem, a partir de depoimentos 
exclusivos e imagens de arquivo.
nNo dia 25 de janeiro, 21h30, 
a Universal TV vai mostrar em 

sequência os primeiros episódios das 
novas temporadas de “Chicago Med”, 

“Chicago Fire” e “Chicago PD”...
nEntre outras novidades, o público vai 
poder conferir o novo personagem de 

“Chicago Fire”, Ritter, interpretado por 
Daniel Kyri, que passa a fazer parte do 
elenco fixo.nNinguém fala onde está 
pegando, mas a renovação de contrato 
da Luciana Gimenez com a Rede TV! 

até agora não aconteceu.

SÓ MAIS UMA
Ainda em torno de todo esse 

imbróglio do Fox Sports, a Disney 
teve a delicadeza de agradecer ao 
Jorge Luiz Rodrigues pelos serviços 
prestados como “narrador e 
apresentador”.

Detalhe: essas são funções que o 
Jorge nunca desempenhou na vida. 
Ele é comentarista.

MUDANÇA
Em vez de “A Retrospectiva do 

Bem”, o especial que a Band exibe dia 
27, com apresentação de José Luiz 
Datena, deverá mudar para “Um 
Novo Olhar”.

Datena, como informado, vai 
passar o ano a limpo da forma mais 
positiva possível. Direção do Rodrigo 
Salomon.

SOBRE BAND
Ontem, bola cantada por aqui, 

Reginaldo Leme assinou contrato 
com a Band.

Vai, claro, participar das 
transmissões da Stock Car, estreando 
já neste final de semana, mas 

também passará a integrar a equipe 
fixa do “Show do Esporte”.

BOCA FECHADA
A Record está tomando 

necessários cuidados com o 
noticiário de “A Fazenda”.

Não fosse por outras razões, os 

participantes eliminados já estão 
confinados em hotéis, com acesso 
a todas as informações. Perigas de, 
quando voltarem, contarem aos que 
ainda estão na disputa pelo prêmio 
de R$ 1,5 milhão. 

DOCUMENTÁRIO DO MARADONA
A Band e o BandSports 

compraram da Artè France 
documentário sobre a vida e carreira 
de Maradona.

A ideia é exibir o quanto antes, só 
que ainda falta a dublagem. Talvez na 
noite do dia 27, 19h.

NÃO SOSSEGA
Silvio Santos ainda não desistiu 

de voltar a gravar seus programas. 
E mesmo sem a vacina. Vez por 
outra, manda reservar estúdio e, pelo 
menos até agora, sempre acabou 
desistindo.

Entre as possibilidades 
levantadas por ele, para ter 
um auditório, já pensou até 
em transformar as próprias 
funcionárias do SBT em suas 
colegas de trabalho.

.
HORÓSCOPO

O seu dia pode ser um tanto quanto desafiador. Se sentir 
uma resistência ou oposição diante a alguma situação, o 
melhor a se fazer é deixar quieto por hora. Faça exercícios 
leves, porém com dinamismo, que já será o suficiente 
para descarregar as energias de tensão do seu dia! 

Nesse dia o otimismo toma conta, os astros prometem 
uma linda energia para você hoje. Além disso, a sensação 
de equilíbrio interno favorece a realização de trabalhos 
e contatos com as pessoas, mesmo não presentes. Os 
astros lhe proporcionam maior foco e clareza.

Tenha cuidado para não ser esnobe ao dar a sua opinião 
ou ao fazer alguma crítica, pois a falta de respeito que as 
pessoas tem ao criticar, seja o que for, são desnecessárias. 
Diga algo construtivo, sem magoar ou diminuir o trabalho 
de alguém. 

Hoje não é o melhor dia para confrontar as pessoas, 
pois nem sempre você sabe realmente com quem está 
lidando e o jogo de poder pode ser muito perigoso. 
Fica mais na sua hoje, não se altere e mantenha a 
tranquilidade. 

Sua mente não para um minuto! Por tanto muito 
cuidado com os impulsos na hora de dizer o que pensa. 
Reflita um pouco antes de falar! Atente-se no seu campo 
afetivo, porque poderão surgir alguns desentendimentos 
com a pessoa amada, mas não será nada grave.

Talvez o seu dia seja tomado pela procrastinação e a 
vontade de empurrar tudo com a barriga fica maior. O 
melhor a se fazer é se programar melhor hoje e fazer 
coisas mais suaves. Preste bem atenção sobre o que vale 
a pena ou não fazer, tenha cuidado.

Os astros indicam que você superará os seus problemas 
e dará a volta por cima, anime-se! As perspectivas para os 
seus próximos dias são muito positivas! As boas energias 
pairam a sua volta, bom momento de se dedicar aos 
estudos e novos conhecimentos, compartilhe mais.

Busque ficar mais suave hoje, menos controlador. Exigir dos 
outros um ritmo de trabalho intenso não vai funcionar! É 
importante, na sua jornada, lembrar de parar e comer algo 
saudável, pois além de te reestabelecer, dá folego para 
continuar os trabalhos no próximo dia!

O seu relacionamento para com seus familiares está em 
alta! Essas relações tendem a refletir nos demais setores 
da sua vida, por isso a melhor coisa a se fazer é buscar 
ter mais entrosamento com sua família e pessoas do seu 
convívio! Desfrute mais de momentos juntos.

Talvez você já tenha tido muito tempo para pensar sobre 
determinada situação da sua vida, essa semana os astros 
te chamam para olhar para essa situação através de uma 
outra perspectiva e assim conseguir se mover, sair desse 
lugar de estagnação!

Por mais que as coisas na sua vida não estejam 100% 
do jeitinho que você deseja e idealiza, busque cada vez 
mais cultivar pensamentos positivos! Também convém 
cultivar a paciência para esperar que tudo aconteça 
naturalmente e no tempo certo. 

Pode bater uma sensação de solidão e desamparo, mas 
não dê corda a isso. Esse é o momento propicio para 
desapegar das desconfianças que vem carregando aí 
dentro de ti. Assim você se sentirá mais leve e livre para 
olhar novos horizontes! 

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)

DIVULGAÇÃO RECORD TV

GAME DA SABRINA
O modelo Lucas Viana protagoniza 
o episódio desta sexta-feira do 
“Game dos Clones”, programa da 
Sabrina Sato. Lucas foi o vencedor 
de “A Fazenda11” na Record. Ele 
busca uma namorada que tenha 
as características de Giovanna 
Ewbank, Gisele Bündchen e Carolina 
Dieckmann.
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O Google divulgou nesta quarta-
-feira 9 um levantamento com 
as buscas que estiveram em 

alta em 2020. No ranking, chamam a 
atenção as pesquisas relacionadas à 
política, à pandemia do novo corona-
vírus e ao auxílio emergencial, três as-
suntos que foram tendência este ano. 
Além disso, entre as personalidades 
mais buscadas estão Donald Trump e 
Joe Biden, que disputaram as eleições 
presidenciais nos Estados Unidos, e 
Luiz Henrique Mandetta, ex-Ministro 
da Saúde no Brasil.

As pesquisas no buscador refletem 
bastante como foi o ano dos brasileiros 
e incluem diversos temas, desde espor-
tes e TV até acontecimentos e persona-
lidades mais relevantes.

Em um ano de pandemia, em que 
muitas pessoas fizeram quarentena, 
as buscas por atividades para fazer 
em casa tiveram maior relevância. Os 
usuários pesquisaram por exercícios, 
brincadeiras e até mesmo sobre como 
fazer festa junina em casa. Algumas 
pessoas também tentaram aprender 
coisas novas nesse período, como to-
car violão, desenhar e falar espanhol. 
Outros aproveitaram para se aventurar 
na cozinha e pesquisaram diversas re-
ceitas de pães e bolos.

A pandemia do novo coronavírus 
também provocou diversas dúvidas 

Confira quais foram os assuntos 
mais buscados no Brasil em 2020
“DAR UM GOOGLE” | Pesquisas no buscador refletem bastante como foi o ano dos brasileiros e
incluem diversos temas, desde esportes e TV até acontecimentos e personalidades mais relevantes

Em um ano de pandemia, buscas por atividades para fazer em casa tiveram maior relevância

BUSCAS DO ANO

1) Coronavírus
2) Auxílio emergencial
3) Eleições 2020
4) Eleições EUA
5) BBB 2020
6) Copa do Brasil
7) Google Classroom
8) Flamengo x São Paulo
9) Classificação Brasileirão 
série A
10) NBA

O que é
1) O que é lockdown?
2) O que é quarentena?
3) O que é pandemia?
4) O que é cadastro único?
5) O que é coronavírus?
6) O que é fascismo?
7) O que é Pix?
8) O que é yuzu?
9) O que é sororidade?
10) O que é Conar?

Acontecimentos
1) Coronavírus
2) Eleições 2020
3) Eleições EUA
4) Caso Mariana Ferrer
5) Nota de 200 reais
6) Nuvem de gafanhotos
7) Caso Padre Robson
8) Greve dos Correios
9) Explosão em Beirute
10) Morte de George Floyd

Aprender...
1) ...a tocar violão

2) ... a desenhar
3) ...espanhol
4) ...italiano
5) ....coreano
6) ....a costurar
7) ...a ler
8) ...inglês
9) ...francês
10) ...a dirigir

Campeonatos/Ligas 
esportivas
1) Copa do Brasil
2) Brasileirão
3) NBA
4) Campeonato Paulista
5) Champions League
6) Campeonato Brasileiro de 
Futebol - Série C
7) Premier League
8) Campeonato espanhol (La 
Liga)
9) Campeonato Carioca
10) Roland Garros

Como fazer
1) Como fazer máscara de tecido?
2) Como fazer álcool gel?
3) Como fazer o cadastro único?
4) Como fazer avatar no 
Facebook?
5) Como fazer o cadastro do 
auxílio emergencial?
6) Como fazer que as pessoas 
gostem de mim?
7) Como fazer dueto no TikTok?
8) Como fazer tie dye?
9) Como fazer live no 
Instagram?
10) Como fazer transferência 

pelo Pix?

Em casa
1) Exercícios para fazer em 
casa
2) Como fazer máscara em 
casa?
3) Fotos em casa
4) Horta em casa
5) Academia em casa
6) Festa em casa
7) Brincadeiras para fazer em 
casa
8) Festa junina em casa
9) Vacina em casa
10) Pilates em casa

Filmes
1) Pantera Negra
2) 365 dias
3) Milagre na Cela 7
4) Parasita
5) Frozen 2
6) 1917
7) Nasce uma Estrela
8) O Poço
9) Enola Holmes
10) Minha Mãe é uma Peça 3

Mortes
1) Diego Maradona
2) Tom Veiga
3) Kobe Bryant
4) Naya Rivera
5) Flávio Migliaccio
6) Chadwick Boseman
7) Rodrigo Rodrigues
8) Fernando Vanucci
9) Arnaldo Saccomani
10) Moraes Moreira

Perguntas
1) Quem matou Max?
2) Quem sai do BBB?
3) Quem ganhou o BBB?
4) Quem ganhou as eleições 
nos Estados Unidos?
5) Como justificar o voto?
6) O que é lockdown?
7) O que é pandemia?
8) Como saber meu número?
9) Quantos casos de 
coronavirus há no Brasil?
10) Como fazer máscara de 
tecido?

Receitas
1) Pão caseiro
2) Brigadeiro de colher
3) Bolo de cenoura
4) Pão doce
5) Pão recheado
6) Hambúrguer
7) Batata recheada
8) Chocolate quente simples
9) Esfiha aberta
10) Bolo de banana de 
liquidificador

TV
1) BBB 2020
2) CNN Brasil
3) A Fazenda 2
4) Bom Sucesso
5) Amor de mãe
6) Fina Estampa
7) Totalmente Demais
8) Salve se Quem Puder
9) Éramos Seis
10) Avenida Brasil
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 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS     PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
        FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 007/2020), 
requerido por CLÁUDIO VITAL DOS SANTOS e sua esposa AMANDA BATISTA LIMA DOS SANTOS, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Antônio Honorato (antiga 
Rua da Esperança), nº 298, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro mecânico, portador da cédula de 
identidade nº 1.512.714-SSP/RN e do CPF 019.273.644-26, a segunda autônoma, portadora da cédula de identidade nº 
2.427.968-SSP/RN e do CPF 057.703.084-19, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta 
cidade, à Rua Antônio Honorato (antiga Rua da Esperança), Centro, medindo uma área total de 162,50m² de 
superfície, com perímetro de 63,00m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice P.1, de coordenadas N 
9.387.427,000m e E 187.662,000m, situado no limite com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, deste, segue com 
azimute de 02º24’21” e distância de 25,00m, confrontando neste trecho com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, até 
o vértice P.2, de coordenadas N 9.387.429,872m e E 187.667,495m, deste, segue com azimute de 155º17’23” e 
distância de 6,50m, confrontando neste trecho com ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENTOURT, até 
o vértice P.3, de coordenadas N 9.387.404,766m e E 187.679,048m, deste, segue com azimute de 271º20’40” e 
distância de 25,00m, confrontando neste trecho com FRANCISCA VITAL DOS SANTOS, até o vértice P.4, de 
coordenadas N 9.387.404,894m e E 187.673,553m, deste, segue com azimute de 332º24’27” e distância de 6,50m, 
confrontando neste trecho com RUA DA ESPERANÇA, até o vértice P.1, de coordenadas N 9.387.427,000m e E 
187.662,000m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
              FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 009/2020), 
requerido por FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA e sua esposa MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA VIEIRA, 
brasileiros, casados entre si, sob o regime da comunhão de bens, ambos aposentados, residentes e domiciliados à Rua 
João Joaquim, nº 320, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro portador da cédula de identidade nº 
147.744-SSP/RN e do CPF 039.206.664-53, a segunda portadora da cédula de identidade nº 482.612-SSP/RN e do 
CPF 672.568.214-68, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta cidade, à Rua Padre João 
Maria, Centro, medindo uma área total de 300,10m² de superfície, com perímetro de 103,32m, iniciando-se a descrição 
deste perímetro no vértice V 01, de coordenadas N 9.387.055,421m e E 187.818,601m; Muro, deste, segue 
confrontando com Hudson Araújo Lucas, CPF nº 052.958.384-47, com os seguintes azimutes e distâncias: 123º44’13” e 
44,98m até o vértice V 02, de coordenadas N 9.387.030,440m e E 187.856,005m; Rua, deste, segue confrontando com 
Rua Padre João Maria, com os seguintes azimutes e distâncias: 216º42’07” e 6,69m até o vértice V 03, de coordenadas 
N 9.387.025,078m e E 187.852,008m; Muro, deste, segue confrontando com Osório Avelino Soares, CPF nº 
813.608.868-34, com os seguintes azimutes e distâncias: 303º45’17” e 44,98m até o vértice V 04, de coordenadas N 
9.387.050,071m e E 187.814,611m; Muro, deste, segue confrontando com Murilo Teixeira de Farias, CPF nº 
913.061.244-68, com os seguintes azimutes e distâncias: 36º42’58” e 6,67m até o vértice V 01, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
 
 

 
 
 
 
 
2x14 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
AUTO POSTO PAIS & FILHOS LTDA, CNPJ 15.479.953/0001-51, 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 o um Posto de Combustível, localizado na EST RN 177, 20, Coronel João Pessoa/RN, 
CEP 59930-000.  

 
AUTO POSTO PAIS & FILHOS LTDA 

 
 

entre os usuários. O coronavírus foi 
busca do ano no Google, e as perguntas 
“O que é lockdown?”, “O que é pande-
mia?” e “Como fazer máscara de teci-
do?” também foram destaque. Além 
disso, as eleições americanas e brasi-
leira apareceram entre os temas mais 
pesquisados no buscador, bem como o 
auxílio emergencial, benefício liberado 
pelo Governo no período de pandemia.

As pesquisas ligadas ao entreteni-
mento também dominaram o Google 
em 2020. Alguns destaques são o reality 
BBB 20 e seus participantes, como Ma-

nu Gavassi, Babu e Rafa Kalimann, e as 
novelas Bom Sucesso e Amor de Mãe. 
Inclusive, chama atenção o fato de a 
pergunta mais pesquisada no Google 
pelos brasileiros ter sido “Quem matou 
Max?”, personagem da novela Avenida 
Brasil, que foi reprisada este ano.

Da mesma forma, filmes e séries 
também estiveram em alta este ano. Os 
três filmes mais buscados em 2020 fo-
ram Pantera Negra, 365 dias e Milagre 
na Cela 7, enquanto as séries de des-
taque foram The Witcher, Cobra Kai e 
Anne with E.  Veja o ranking:
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REPRODUÇÃO

O Google divulgou nesta quarta-
-feira 9 um levantamento com 
as buscas que estiveram em 

alta em 2020. No ranking, chamam a 
atenção as pesquisas relacionadas à 
política, à pandemia do novo corona-
vírus e ao auxílio emergencial, três as-
suntos que foram tendência este ano. 
Além disso, entre as personalidades 
mais buscadas estão Donald Trump e 
Joe Biden, que disputaram as eleições 
presidenciais nos Estados Unidos, e 
Luiz Henrique Mandetta, ex-Ministro 
da Saúde no Brasil.

As pesquisas no buscador refletem 
bastante como foi o ano dos brasileiros 
e incluem diversos temas, desde espor-
tes e TV até acontecimentos e persona-
lidades mais relevantes.

Em um ano de pandemia, em que 
muitas pessoas fizeram quarentena, 
as buscas por atividades para fazer 
em casa tiveram maior relevância. Os 
usuários pesquisaram por exercícios, 
brincadeiras e até mesmo sobre como 
fazer festa junina em casa. Algumas 
pessoas também tentaram aprender 
coisas novas nesse período, como to-
car violão, desenhar e falar espanhol. 
Outros aproveitaram para se aventurar 
na cozinha e pesquisaram diversas re-
ceitas de pães e bolos.

A pandemia do novo coronavírus 
também provocou diversas dúvidas 

Confira quais foram os assuntos 
mais buscados no Brasil em 2020
“DAR UM GOOGLE” | Pesquisas no buscador refletem bastante como foi o ano dos brasileiros e
incluem diversos temas, desde esportes e TV até acontecimentos e personalidades mais relevantes

Em um ano de pandemia, buscas por atividades para fazer em casa tiveram maior relevância

BUSCAS DO ANO

1) Coronavírus
2) Auxílio emergencial
3) Eleições 2020
4) Eleições EUA
5) BBB 2020
6) Copa do Brasil
7) Google Classroom
8) Flamengo x São Paulo
9) Classificação Brasileirão 
série A
10) NBA

O que é
1) O que é lockdown?
2) O que é quarentena?
3) O que é pandemia?
4) O que é cadastro único?
5) O que é coronavírus?
6) O que é fascismo?
7) O que é Pix?
8) O que é yuzu?
9) O que é sororidade?
10) O que é Conar?

Acontecimentos
1) Coronavírus
2) Eleições 2020
3) Eleições EUA
4) Caso Mariana Ferrer
5) Nota de 200 reais
6) Nuvem de gafanhotos
7) Caso Padre Robson
8) Greve dos Correios
9) Explosão em Beirute
10) Morte de George Floyd

Aprender...
1) ...a tocar violão

2) ... a desenhar
3) ...espanhol
4) ...italiano
5) ....coreano
6) ....a costurar
7) ...a ler
8) ...inglês
9) ...francês
10) ...a dirigir

Campeonatos/Ligas 
esportivas
1) Copa do Brasil
2) Brasileirão
3) NBA
4) Campeonato Paulista
5) Champions League
6) Campeonato Brasileiro de 
Futebol - Série C
7) Premier League
8) Campeonato espanhol (La 
Liga)
9) Campeonato Carioca
10) Roland Garros

Como fazer
1) Como fazer máscara de tecido?
2) Como fazer álcool gel?
3) Como fazer o cadastro único?
4) Como fazer avatar no 
Facebook?
5) Como fazer o cadastro do 
auxílio emergencial?
6) Como fazer que as pessoas 
gostem de mim?
7) Como fazer dueto no TikTok?
8) Como fazer tie dye?
9) Como fazer live no 
Instagram?
10) Como fazer transferência 

pelo Pix?

Em casa
1) Exercícios para fazer em 
casa
2) Como fazer máscara em 
casa?
3) Fotos em casa
4) Horta em casa
5) Academia em casa
6) Festa em casa
7) Brincadeiras para fazer em 
casa
8) Festa junina em casa
9) Vacina em casa
10) Pilates em casa

Filmes
1) Pantera Negra
2) 365 dias
3) Milagre na Cela 7
4) Parasita
5) Frozen 2
6) 1917
7) Nasce uma Estrela
8) O Poço
9) Enola Holmes
10) Minha Mãe é uma Peça 3

Mortes
1) Diego Maradona
2) Tom Veiga
3) Kobe Bryant
4) Naya Rivera
5) Flávio Migliaccio
6) Chadwick Boseman
7) Rodrigo Rodrigues
8) Fernando Vanucci
9) Arnaldo Saccomani
10) Moraes Moreira

Perguntas
1) Quem matou Max?
2) Quem sai do BBB?
3) Quem ganhou o BBB?
4) Quem ganhou as eleições 
nos Estados Unidos?
5) Como justificar o voto?
6) O que é lockdown?
7) O que é pandemia?
8) Como saber meu número?
9) Quantos casos de 
coronavirus há no Brasil?
10) Como fazer máscara de 
tecido?

Receitas
1) Pão caseiro
2) Brigadeiro de colher
3) Bolo de cenoura
4) Pão doce
5) Pão recheado
6) Hambúrguer
7) Batata recheada
8) Chocolate quente simples
9) Esfiha aberta
10) Bolo de banana de 
liquidificador

TV
1) BBB 2020
2) CNN Brasil
3) A Fazenda 2
4) Bom Sucesso
5) Amor de mãe
6) Fina Estampa
7) Totalmente Demais
8) Salve se Quem Puder
9) Éramos Seis
10) Avenida Brasil
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        FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 007/2020), 
requerido por CLÁUDIO VITAL DOS SANTOS e sua esposa AMANDA BATISTA LIMA DOS SANTOS, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Antônio Honorato (antiga 
Rua da Esperança), nº 298, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro mecânico, portador da cédula de 
identidade nº 1.512.714-SSP/RN e do CPF 019.273.644-26, a segunda autônoma, portadora da cédula de identidade nº 
2.427.968-SSP/RN e do CPF 057.703.084-19, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta 
cidade, à Rua Antônio Honorato (antiga Rua da Esperança), Centro, medindo uma área total de 162,50m² de 
superfície, com perímetro de 63,00m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice P.1, de coordenadas N 
9.387.427,000m e E 187.662,000m, situado no limite com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, deste, segue com 
azimute de 02º24’21” e distância de 25,00m, confrontando neste trecho com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, até 
o vértice P.2, de coordenadas N 9.387.429,872m e E 187.667,495m, deste, segue com azimute de 155º17’23” e 
distância de 6,50m, confrontando neste trecho com ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENTOURT, até 
o vértice P.3, de coordenadas N 9.387.404,766m e E 187.679,048m, deste, segue com azimute de 271º20’40” e 
distância de 25,00m, confrontando neste trecho com FRANCISCA VITAL DOS SANTOS, até o vértice P.4, de 
coordenadas N 9.387.404,894m e E 187.673,553m, deste, segue com azimute de 332º24’27” e distância de 6,50m, 
confrontando neste trecho com RUA DA ESPERANÇA, até o vértice P.1, de coordenadas N 9.387.427,000m e E 
187.662,000m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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147.744-SSP/RN e do CPF 039.206.664-53, a segunda portadora da cédula de identidade nº 482.612-SSP/RN e do 
CPF 672.568.214-68, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta cidade, à Rua Padre João 
Maria, Centro, medindo uma área total de 300,10m² de superfície, com perímetro de 103,32m, iniciando-se a descrição 
deste perímetro no vértice V 01, de coordenadas N 9.387.055,421m e E 187.818,601m; Muro, deste, segue 
confrontando com Hudson Araújo Lucas, CPF nº 052.958.384-47, com os seguintes azimutes e distâncias: 123º44’13” e 
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Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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entre os usuários. O coronavírus foi 
busca do ano no Google, e as perguntas 
“O que é lockdown?”, “O que é pande-
mia?” e “Como fazer máscara de teci-
do?” também foram destaque. Além 
disso, as eleições americanas e brasi-
leira apareceram entre os temas mais 
pesquisados no buscador, bem como o 
auxílio emergencial, benefício liberado 
pelo Governo no período de pandemia.

As pesquisas ligadas ao entreteni-
mento também dominaram o Google 
em 2020. Alguns destaques são o reality 
BBB 20 e seus participantes, como Ma-

nu Gavassi, Babu e Rafa Kalimann, e as 
novelas Bom Sucesso e Amor de Mãe. 
Inclusive, chama atenção o fato de a 
pergunta mais pesquisada no Google 
pelos brasileiros ter sido “Quem matou 
Max?”, personagem da novela Avenida 
Brasil, que foi reprisada este ano.

Da mesma forma, filmes e séries 
também estiveram em alta este ano. Os 
três filmes mais buscados em 2020 fo-
ram Pantera Negra, 365 dias e Milagre 
na Cela 7, enquanto as séries de des-
taque foram The Witcher, Cobra Kai e 
Anne with E.  Veja o ranking:
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DIVULGAÇÃO / SANTOS

Condenado em primeira instân-
cia a nove anos de prisão pela 
Justiça da Itália, em 2017, por 

estupro coletivo, Robinho retorna ao 
banco dos réus nesta quinta-feira. No 
julgamento em segunda instância, 
o Tribunal de Apelação de Milão vai 
analisar o recurso impetrado pela de-
fesa do jogador e de seu amigo, Ricar-
do Falco. A presença dos acusados não 
é garantida. É possível que haja uma 
decisão no mesmo dia.

Na audiência, o procurador desta-
cado para a fase de apelação vai enca-
minhar ao tribunal as suas conclusões 
sobre o caso, que será analisado por 
três juízes, como é praxe no sistema 
judiciário italiano. Os magistrados vão 
decidir se aceitam ou não as argumen-
tações da defesa.

De acordo com as investigações, 
Robinho e cinco amigos teriam estu-
prado uma jovem albanesa em um 
camarim da boate milanesa Sio Café, 
onde ela comemorava o seu aniversá-
rio. O caso aconteceu em 22 de janeiro 
de 2013, quando o atleta defendia o 
Milan, e ele foi condenado em primei-
ra instância em dezembro de 2017. Os 
outros suspeitos deixaram a Itália ao 
longo da investigação e, por isso, a par-
ticipação deles no ato é alvo de outro 
processo.

Os advogados de Robinho afir-
mam que o atleta não cometeu o cri-
me do qual é acusado e alegam que 
houve um “equívoco de interpretação” 

em relação a conversas interceptadas 
com autorização judicial pois alguns 
diálogos não teriam sido traduzidos de 
forma correta para o idioma italiano. 
Os defensores de Falco também dizem 
que seu cliente é inocente, mas pedem 
a aplicação mínima da pena caso haja 
condenação. O Estadão esteve na boa-
te em Milão onde o crime teria ocorri-
do e constatou que o local passou por 
reforma após o episódio.

“Confiamos plenamente na Justiça 
italiana, no sucesso do recurso defen-
sivo e na reforma da decisão, conscien-
tes de que a submissão do feito às ins-
tâncias superiores permite justamente 
evitar erros judiciários e condenações 
injustas”, afirmaram Marisa Alija e 
Luciano Santoro, que representam o 
atleta no Brasil.

Procurado pelo reportagem em 
outubro, o advogado Franco Moret-
ti, que representa Robinho na Itália, 
reforçou que seu cliente é inocente e 
disse que não pretende antecipar o 
conteúdo da defesa do atacante. O jo-

gador afirmou que toda a relação que 
teve com a denunciante foi consensual 
e ressaltou que seu único arrependi-
mento foi ter sido infiel à sua mulher.

O advogado da vítima, Jacopo 
Gnocchi, revelou que ela poderia ter 
solicitado o pagamento de aproxima-
damente R$ 400 mil (60 mil euros) por 
danos morais, mas optou por aguar-
dar o andamento dos procedimentos 
jurídicos. Na sua visão, o tribunal de 
Milão fez uma análise correta do caso. 
Ele espera que a sentença seja confir-
mada. “A questão nunca foi financeira, 
ela está em busca de justiça”, declarou 
Gnocchi.  As estatísticas não são favo-
ráveis a Robinho no caso de estupro co-
letivo. O histórico de sentenças em se-
gunda instância no Tribunal de Milão, 
onde o processo está em andamento, 
aponta para a confirmação da pena. 
De acordo com dados disponíveis no 
site do Ministério da Justiça italiano, 
dentre todos os casos penais julgados 
em segunda instância no período de 
2011 a 2019, aproximadamente 7,5% 
das condenações foram convertidas 
em absolvição. Em contrapartida, 
44,3% das penalidades foram manti-
das. Nos 48% dos casos restantes, ou 
a inocência da primeira instância foi 
mantida ou réus foram condenados. 
Independentemente do resultad, Ro-
binho continuará em liberdade porque 
as duas partes ainda podem recorrer 
ao julgamento em terceiro grau, que 
pode levar alguns meses para ocorrer.

Por estupro, Robinho 
volta a ser julgado na 
Itália nesta quinta-feira 
CRIME | Condenado em primeira instância a nove anos de prisão pela Justiça da Itália, em 2017, por estupro 
coletivo, Robinho retorna ao banco dos réus no julgamento do Tribunal de Apelação que vai analisar recurso

Independentemente do resultado da audiência desta quinta-feira, Robinho continuará em liberdade porque as duas partes ainda podem recorrer

Confiamos na Justiça italiana, 
no sucesso do recurso 

defensivo e na reforma da 
decisão, conscientes de 
que a submissão do feito 
às instâncias superiores 
permite justamente evitar 
condenações injustas”

“
MARISA ALIJA

ADVOGADA DE ROBINHO

9 anos
é a pena prevista para o caso de 

estupro na Itália

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA DO EXÉRCITO NO RIO GRANDE DO NORTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N.º 002 - 2020 / AORE - RN 

O Presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército no Estado do Rio Grande do Norte - AORE-RN, 
CNPJ n.º 70.145.065/0001-00, no uso e gozo das atribuições e prerrogativas previstas no Art. 47, em cumprimento às 
exigências constantes nos Artigos 23 e 24 do Estatuto da AORE-RN; 
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da pandemia de coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 e o Decreto da Presidência da República nº 10.282, de 20/03/2020, 
que definem os serviços públicos e as atividades essenciais, e ainda as normativas e orientações do Ministério da 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais medidas sanitárias que priorizam a vida e a segurança das 
pessoas e que proíbem a realização de eventos ou reuniões que concentrem pessoas em um mesmo espaço; 
CONSIDERANDO que as reuniões presenciais são imprescindíveis para a realização da Assembleia estatutária para a 
anteriormente aprazada para o dia 31 de março de 2020; 
CONVOCA Assembleia Geral Ordinária (AGO) para às 18:00 horas do dia 21 de dezembro de 2020, em primeira 
convocação às 18:00h, em segunda convocação, às 19:00h do mesmo dia, nos termos do Art. 27 do Estatuto da 
AORE-RN. A Assembleia será realizada no ESPAÇO ARCA, localizado na Rua Vicente Farache, n.º 1887, Morro 
Branco, Nova Descoberta, nesta Capital, e tratará da seguinte Ordem do Dia: 
1) Apresentação do Balanço Geral e Demonstrativo Financeiro do Ano Fiscal 2019; 
2) Apresentação do Relatório da Gestão referente ao Ano Social 2019; 
3) Apresentação da Prestação de Contas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício financeiro 2019; 
4) Apresentação do Plano de Atividades para o Ano Social 2020. 
Ademais, registre-se que a AORE-RN dispõe de 44 (quarenta e quatro) associados habilitados a participar da 
Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Art. 11 do Estatuto da AORE-RN. 

Natal – RN, 09 de dezembro de 2020. 
Washington REIS de Almeida 

1º Ten Inf R/2 – Turma NPOR 19889 
Presidente da AORE – RN 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS    PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca de 

João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
      FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 008/2020), 
requerido por NAILZA CÂNDIDO DE MOURA SILVA e seu esposo FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Guaraci do Lago Moura, 
nº 31, bairro IPE, nesta cidade de João Câmara-RN, a primeira servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 
1.138.859-SSP/RN e do CPF 721.859.454-91, o segundo locutor, portador da cédula de identidade nº 895.791-SSP/RN 
e do CPF 393.456.454-20, referente ao imóvel residencial localizado à Rua Guaraci do Lago Moura, nº 31, bairro IPE, 
no perímetro urbano desta cidade de João Câmara-RN, com uma área construída de 176,90m², constituída de uma (1) 
área/garagem, uma (1) sala, uma (1) sala de estúdio, três (3) dormitórios, sendo um com suíte, um (1) banheiro social, 
uma (1) copa/cozinha e uma (1) área de serviço, edificada dentro de um terreno que mede 200,00m² de superfície , 
limitando-se ao Norte, com Francisca Bandeira da Silva e Maria das Dores Costa Moreira, com 20,00 metros; ao Sul, 
com Sebastião Morais da Mata, com 20,00 metros; ao Leste, com Kerginaldo Venâncio de Souza e Silva, com 10,00 
metros, e ao Oeste, com a via pública da referia Rua Guaraci do Lago Moura, com 10,00 metros, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.        
     DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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A Justiça da Rússia condenou o 
motorista brasileiro Robson 
Nascimento de Oliveira a uma 

sentença de três anos de prisão. Con-
tado o tempo em que ele já está pre-
so, um ano e nove meses, o brasileiro 
poderá deixar a prisão em um ano e 
meio.

A promotoria deve recorrer da 
sentença. O recurso pode ser ingres-
sado em até 10 dias e será avaliado 
por um juiz de segunda instância. 

Somente depois da sentença 
definitiva é que o processo de trans-
ferência de Robson para o Brasil po-
derá começar. Ele será tratado entre 
os ministérios da Justiça brasileiro e 

russa. O motorista foi considerado 
culpado por contrabando e tentativa 
de tráfico de drogas por ter levado 
para a Rússia duas caixas do remédio 
Mytedom 10mg (cloridrato de me-
tadona) comprados pela família do 
jogador de futebol Fernando, volante, 
ex-seleção brasileira e atualmente 
no Beijing Guoan. Robson não sabia 
que os remédios estavam na mala, 
que lhe foi entregue no aeroporto, 
fechada.  

O motorista chorou bastante ao 
final da sentença. No pior cenário, 
considerando as penas máximas pa-
ra os crimes, o brasileiro poderia ser 
condenado a até 25 anos de prisão.  

Justiça russa condena Robson 
Oliveira a três anos de prisão

SENTENÇA



São Paulo e Palmeiras vão chegar 
ao último dia de 2020 com uma 
carga de jogos impressionante. 

Desde o início do Campeonato Brasi-
leiro, em agosto, até a virada do ano, 
os clubes vão ter acumulado em qua-
tro meses e meio cerca de 40 partidas 
disputadas Esse número é tão alto 
que supera até mesmo a quantidade 
de todas as rodadas de uma única edi-
ção inteira do Brasileirão, que tem 38 
compromissos.

São Paulo e Palmeiras possuem 
o agravante de não terem uma sema-
na cheia para treinar desde agosto. 
Ou seja, desde aquele mês os clubes 
entram em campo duas vezes por se-
mana e os técnicos, por sua vez, ficam 
com pouco tempo para trabalhar. A 
rotina das equipes tem sido basica-
mente viajar, jogar, fazer recuperação 
física e logo na sequência, ter um trei-
no de véspera voltado ao compromis-
so seguintes.

O Palmeiras não tem uma sema-
na livre para treinar desde quando 
ainda era dirigido pelo técnico Van-
derlei Luxemburgo. A equipe alviver-
de acumula 30 jogos em pouco mais 

de cem dias. E a maratona não vai 
parar tão cedo. Até mesmo durante 
as festas de fim do ano o clube terá 
compromissos, com jogos pelo Cam-
peonato Brasileiro e pela Copa do 
Brasil. Da estreia no Brasileirão até o 
fim de 2020, a equipe terá disputado 
40 compromissos.

Quando o ano terminar, o Palmei-

ras terá acumulado 46 jogos desde o 
retorno do calendário do futebol, em 
julho. Essa quantidade representa 
que cerca de 80% de todas as parti-
das oficiais do time ao longo de 2020 
foram disputadas depois da parali-
sação causada pela pandemia. Antes 
da suspensão das competições, em 
março, a equipe só havia atuado em 
12 ocasiões.

Segundo o coordenador científico 
do clube, Daniel Gonçalves, essa situ-
ação de sobrecarga de jogos sempre 
preocupou a comissão técnica. “Já 
prevíamos isso e fizemos um controle 
específico de carga desde a quarente-
na, com os trabalhos virtuais. Projeta-
mos atividades não só para fortaleci-
mento, como também de prevenção. 
Mas são medidas paliativas. Com o 
acúmulo de jogos e viagens, pelo fato 
de o Brasil ter dimensões continen-
tais e também deslocamentos para 
fora do País, os atletas inevitavelmen-
te jogam sem estarem plenamente 
recuperados”, explicou. O São Paulo 
completará no fim de dezembro 42 
jogos acumulados desde o retorno do 
calendário do futebol.
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O América terá no próximo do-
mingo 13, às 15h, na Arena das 
Dunas, a primeira partida de 

“vida ou morte” na Série D do Cam-
peonato Brasileiro. Após ser supera-
do por 1 a 0 na ida, a equipe potiguar 
precisa vencer o Coruripe (AL) por no 
mínimo dois gols de diferença para se 
classificar direto para a terceira fase da 
competição. Em caso de triunfo rubro 
aconteça com um gol à frente no pla-
car, a decisão irá para os pênaltis.

O resultado do primeiro confronto 
diante da equipe alagoana não foi bem 
digerido pelo meia Romarinho que viu 
um América com maior volume de jo-
go e dominando as ações.

“Taticamente fizemos um jogo 
quase que irreparável. Mais uma vez 
dominamos a partida e não marca-
mos. Acabamos tomando um gol vin-
do de uma jogada característica deles. 

Falhamos e o resultado foi adverso. 
Temos tudo para reverter a situação 
dentro de casa. Nosso grupo é qualifi-
cado e guerreiro e vai lutar até o final”, 
disse o meio-campista.

 Para o jogo que vale não só a per-
manência do América no Brasileirão, 
como também o sonho do acesso, o 
técnico Paulinho Kobayashi contará 
com dois recém-contratados, o volante 
Robson e o centroavante Elias Pereira. 
No jogo do último domingo, os tam-
bém reforços Neílson, Rodrigo Andra-
de e Gustavo Xuxa tiveram a chance de 
estrear.

“O professor tem mais opções no 
elenco que na primeira fase. Os compa-
nheiros que chegaram têm muita qua-
lidade e vão nos ajudar. Estamos aqui 
para ajudar uns aos outros a buscar a 
classificação e o acesso que esse clube 
tanto merece”, falou Romarinho.

América terá dois 
reforços para a 
decisão contra o 
Coruripe 
SÉRIE D | Após ser superado por 1 a 0 na ida, a equipe potiguar precisa 
vencer o Coruripe (AL) por no mínimo dois gols de diferença para se 
classificar direto para a terceira fase da competição no domingo 13

Resultado do primeiro confronto diante da equipe alagoana não foi bem digerido pelo meia Romarinho: “Fizemos um jogo quase irreparável”

PALMEIRAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Palmeiras vai acumular 46 jogos este mês

São Paulo e Palmeiras somam 40 
partidas em pouco mais de 4 meses

MARATONA

A Juventus derrotou o Barcelo-
na por 3 a 0, em pleno estádio 
Camp Nou, em Barcelona, 

pela sexta rodada da fase de grupos 
da Liga dos Campeões da Europa, 
mas o foco principal no jogo de ter-
ça-feira foi o encontro entre Lionel 
Messi e Cristiano Ronaldo, que não 
acontecia há dois anos e meio. Se o 
argentino passou em branco, o por-
tuguês fez dois gols de pênalti e fez 
questão de comentar sobre a rela-
ção com o craque do time espanhol.

“Sempre tive uma relação cor-
dial com ele, compartilhamos 12, 13 
anos de cerimônias de premiação, 
nunca o vi como um rival. Sempre 
me dei bem com ele, mas sabemos 
que no futebol, para a imprensa, 
para o show, se busca uma rivali-
dade. Mas sempre me dei bem com 
ele, o vejo como sempre o vi”, disse 
Cristiano Ronaldo em entrevista ao 
canal de TV Movistar +.

O português ainda analisou o 
atual momento do Barcelona, que 
passa por altos e baixos na atual 
temporada, e comemorou o resul-
tado positivo da Juventus, que avan-
çou às oitavas de final da Liga dos 

Campeões como líder do grupo.
“O Barcelona está passando por 

um momento difícil, mas ainda é o 
Barcelona. A verdade é que estamos 
muito felizes, sabíamos que era uma 
missão quase impossível, era uma 
missão complicada e jogamos bem. 
O segredo era entrar bem no jogo, 
marcamos dois gols cedo e a partir 
daí acreditamos que era possível. 
Pode ser uma injeção de confiança, 
precisávamos de uma vitória contra 
uma grande equipe como o Barcelo-
na”, afirmou Cristiano Ronaldo.

Em suas redes sociais, o atacan-
te da Juventus falou de sua admira-
ção pelo Barcelona, que foi seu rival 
por muitos anos enquanto jogava no 
Real Madrid. 

“É sempre bom voltar à Espanha 
e à Catalunha, sempre é difícil jogar 
no Camp Nou contra um dos me-
lhores times que já enfrentei. Hoje 
éramos uma equipe de campeões! 
Uma família verdadeira, forte e uni-
da! Jogando assim, não temos nada 
a temer até o final da temporada. 
Vamos lá, galera! Vamos, Juve! Fino 
Alla Fine!”, escreveu o português no 
Instagram.

Cristiano Ronaldo fala de 
relação com Messi e o elogia

DECLARAÇÃO


