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REPRODUÇÃO

Oprefeito Álvaro Dias (PSDB), a 
vice Aíla Cortez (PDT) e os 29 
vereadores eleitos de Natal nas 

eleições 2020 foram diplomados nesta 
sexta-feira 18, de forma virtual, em so-
lenidade do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-RN)

A escolha da solenidade de forma 
remota foi uma das medidas tomadas 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, como ação preventi-
va e se baseia no avanço da pandemia 
do novo coronavírus no Estado. 

Durante o evento, o prefeito reelei-
to Álvaro Dias (PSDB) fez breve discur-
so sobre a vitória obtida nas urnas no 
dia 15 de novembro. 

Ele informou que, em breve, envia-
rá à Câmara Municipal de Natal o pro-
jeto do novo Plano Diretor da cidade. 
Disse, ainda, que vai ampliar as áreas 
verdes por meio do projeto “Plante 
Natal”, bem como prometeu concluir 
a erradicação de áreas degradadas na 
cidade. 

No discurso, ele também abordou 
temas como o saneamento básico, 
mobilidade urbana e construção de 
moradias populares como parte das 
ações do seu novo mandato. “Também 
queremos garantir mais segurança aos 

nossos cidadãos, ampliando os inves-
timentos na Guarda Municipal, na ilu-
minação, manutenção e recuperação 

de espaços públicos e, por fim, vamos 
priorizar o turismo através do projeto 
de engorda da praia de Ponta Negra e 

do terminal turístico da Redinha”, de-
talhou Álvaro.

O prefeito também relembrou as 

ações realizadas durante os dois anos 
de gestão e o trabalho efetuado neste 
ano diante da pandemia da Covid-19 e 
parabenizou os profissionais da saúde 
por suas atuações na linha de frente 
da doença. “Para qualquer gestor essa 
pandemia é o maior desafio que se 
instalou no mundo, com fé e coragem 
estamos enfrentando o coronavírus. 
Montamos o Comitê Científico e toma-
mos decisões importantes para com-
bater o vírus, além criar os três centros 
de enfrentamento e o Hospital de Cam-
panha para atender as pessoas acome-
tidas pela doença “ lembrou Álvaro.

Ainda na sessão, o vereador Her-
berth Sena (PL), agradeceu aos eleito-
res dizendo que se sente honrado por 
ter sido o mais bem votado e que era 
um sonho desde criança atuar como 
vereador. “Hoje estou aqui recebendo 
o diploma de vereador e espero que 
o caminho percorrido nos próximos 
quatro anos atenda as expectativas 
dos eleitores natalenses”, agradeceu o 
vereador.

A solenidade foi presidida pelo juiz 
da 1ª Zona Eleitoral, Kennedi de Oli-
veira Braga, e contou com a presença 
do presidente do TRE, desembargador 
Gilson Barbosa.

Prefeito e vereadores de Natal são 
diplomados em solenidade virtual
ELEIÇÕES 2020 | Prefeito Álvaro Dias (PSDB), a vice Aíla Cortez (PDT) e os 29 vereadores eleitos de Natal nas eleições 2020 foram diplomados nesta sexta-feira 18, de forma virtual, em 
solenidade do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Reeleito para quatro anos de mandato, Álvaro Dias prometeu entregar, em breve, projeto do Plano Diretor de Natal  

Escolha da solenidade de forma remota foi uma das medidas tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral por conta da pandemia do Covid-19

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) expediu 13 
recomendações para que Pre-

feituras municipais suspendam, ime-
diatamente, a realização de quaisquer 
eventos corporativos, técnicos, cientí-
ficos, convenções, shows ou qualquer 
outra modalidade de evento de massa. 
As recomendações foram publicadas 
na edição do Diário Oficial do Estado 
(DOE) desta sexta-feira 18. 

Ao todo, ao longo das últimas sema-
nas, o Minitério Público editou 39 reco-
mendações semelhantes para cidades 
de todo o Estado.

A série de recomendações do 
MPRN vale para eventos públicos ou 
privados, promovidos ou patrocinados 

pelo ente público ou por particular, 
incluindo queima de fogos para o ré-
veillon, que impliquem em aglomera-
ções de pessoas.

As recomendações são direciona-
das a prefeitos e secretários municipais 
de saúde, que devem fortalecer ações 
de prevenção e monitoramento do 
Covid-19 tendo como principal ação a 
suspensão de eventos de massa. 

A medida foi estabelecida em De-
creto Estadual, publicado no último 
dia 8 de dezembro, e que suspende os 
eventos promovidos ou patrocinados 
pelo Governo do Estado que impli-
quem em aglomeração de pessoas e dá 
outras providências como justamente 
recomendar que os municípios ado-

tassem ações necessárias para a sus-
pensão de show e eventos públicos ou 
privados de massa. 

A recomendação ministerial ainda 
orienta que os Municípios cancelem 
as autorizações para a promoção de 
eventos públicos ou privados que pos-
sam gerar aglomeração de pessoas, 
que porventura tenham sido anterior-
mente liberados no âmbito do territó-
rio de cada Município.

Os 13 municípios alcançados nesta 
sexta-feira são Currais Novos, Lagoa 
Nova, Cerro Corá, Serra Negra do Nor-
te, Timbaúba dos Batistas, São Fernan-
do, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz, 
Viçosa, Portalegre, Baraúna, Antônio 
Martins e Martins.

MP recomenda suspensão de 
eventos de massa em 13 municípios

PANDEMIA

OMinistério Público Eleitoral 
do Rio Grande do Norte in-
gressou denúncia contra a 

prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini 
(PP), por abuso de poder político. O 
pedido é de inelegibilidade por oito 
anos.

A denúncia será analisada pela 
juíza da 33ª Zona Eleitoral Giulliana 
Silveira de Souza. A Ação de Investi-
gação Judicial Eleitoral (AIJE), assi-
nada pelo promotor Hermínio Souza 
Perez Júnior, aponta o uso irregular 
das redes sociais institucionais da 
Prefeitura de Mossoró para se pro-
mover.

Segundo o promotor público, a 
prefeita utilizou do mesmo material 
institucional em suas redes sociais 

pessoais — sendo inclusive notifi-
cada pelo MP Eleitoral. “Durante a 
campanha eleitoral propriamente 
dita, essas fotografias, inicialmente 
veiculadas nos perfis institucionais 
do Município de Mossoró, foram uti-
lizadas na campanha eleitoral de rua 
da candidata Rosalba Ciarlini, que, 
diante de sua irregularidade”, relata 
a denúncia. 

A AIJE informa que está apu-
rando indícios de que as postagens 
nas redes institucionais e pessoais 
foram feitas de forma sincronizada. 
Até mesmo a hastag #mossorocon-
traocorona foi entendida como uma 
forma de promover a prefeita, inclu-
sive com a criação de uma página no 
Instagram.

Ação pede a cassação dos 
direitos políticos de Rosalba

MOSSORÓ
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AGÊNCIA CÂMARA

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta sexta-feira 18 o Proje-
to de Lei Complementar (PLP) 

137/20, que libera cerca de R$ 167 bi-
lhões, atualmente retidos no Tesouro 
Nacional em 26 fundos setoriais, para 
o combate aos efeitos econômicos 
provocados pela pandemia de Co-
vid-19. O texto vai ao Senado.

De autoria dos deputados Mauro 
Benevides Filho (PDT-CE) e André 
Figueiredo (PDT-CE), a proposta pre-
tende ajudar o Orçamento federal 
devido à queda de arrecadação neste 
ano provocada pelo isolamento so-
cial necessário ao enfrentamento da 
doença e pelo aumento das despesas 
emergenciais, de saúde e de ações para 
manutenção de empregos e renda.

A matéria foi aprovada na forma 
do substitutivo do relator, deputado 
Elmar Nascimento (DEM-BA), que in-
cluiu no texto outro tema: regras para 
renegociação de dívidas dos estados 
com a União. Como Nascimento está 
com Covid-19, a relatoria foi assumida 
em Plenário pelo deputado Kim Kata-
guiri (DEM-SP).

Os recursos desvinculados dos 26 
fundos deverão ser destinados tam-
bém às despesas orçamentárias da 
União cujas fontes de financiamento 
apresentaram queda de arrecadação. 
Os montantes deverão ser atualizados 
antes disso, já que a proposta refere-se 
aos saldos em fevereiro último.

Inicialmente, o texto previa a libe-

ração do dinheiro de 29 fundos, mas 
emenda do deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR), aprovada por 302 votos 
a 116, retirou da lista os fundos de 
Universalização dos Serviços de Te-
lecomunicações (Fust), de Defesa da 
Economia Cafeeira e de Estabilidade 
do Seguro Rural.

Apresentado em maio deste ano, 
o texto originalmente previa ainda o 
uso do dinheiro no pagamento do au-
xílio financeiro da União aos estados 
e municípios, em gastos com saúde, 
educação e assistência social, no paga-
mento do auxílio emergencial e para a 
manutenção de emprego e renda dos 
trabalhadores.

A proposta determina que os 
recursos desvinculados sejam execu-
tados em classificação específica, de 
modo que seja possível a identificação 
no Orçamento.

Quanto ao Fundo Social, criado 
para recolher os recursos da venda de 
petróleo do pré-sal que cabe à União 
nos contratos de exploração por par-
tilha, o texto deixa de fora os recursos 
destinados à educação.

Entretanto, os demais recursos 
liberados que forem destinados a esta 
área deverão ser usados, obrigato-
riamente, em ações de retomada das 
aulas nas redes de ensino, como as que 
ampliam a conectividade e o acesso 

remoto de escolas, estudantes e profis-
sionais de educação.

EMENDA CONSTITUCIONAL
No Senado Federal, está pronta 

para análise do Plenário daquela Casa 
a Proposta de Emenda à Constituição 
187/19, que estabelece marco regula-
tório para criação e gestão financeira 
de fundos.

Esse texto também permite ao 
governo usar para outras finalidades 
o dinheiro hoje retido em fundos infra-
constitucionais vinculados a setores 
específicos. Segundo Benevides Filho, 
o PLP 137/20 não se relaciona com es-
sa PEC, de maior abrangência.

Câmara aprova R$ 167 bi 
para ações na pandemia
MEDIDA | Objetivo é minimizar impacto no Orçamento da queda de arrecadação provocada pelo isolamento social e do aumento das despesas 
emergenciais, de saúde e de manutenção de empregos e renda; texto aprovado pelos deputados segue para análise do Senado Federal

Proposta determina que os recursos desvinculados sejam executados em classificação específica, para que sejam identificadas no Orçamento

JUSTIÇA

Um grupo formado por 
renomados advogados do País 
apresentou ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) um habeas 
corpus coletivo cujo efeito, caso 
aprovado, poderá ser a soltura 
de criminosos condenados e 
presos no País desde o início do 
ano. Os defensores querem der-
rubar a liminar do magistrado 
que suspendeu por tempo inde-
terminado a implementação do 
juiz de garantias. A revogação 
da decisão abriria brecha para 
a anulação de condenações. A 
criação do juiz de garantias pre-
vê a divisão entre dois magis-
trados da análise de processos 
criminais. 

O modelo foi aprovado no 
ano passado pelo Congresso, 
junto com o pacote anticrime, e 
sancionado em 25 de dezembro 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
mas sua aplicação foi suspensa 
por Fux, em janeiro. O ministro 
entendeu que a medida tinha si-
do feita sob medida para depre-
ciar o juiz da causa. Na sua ava-
liação, mudanças na estrutura 
do Judiciário somente devem 
ser feitas pelo próprio Poder.

ADVOGADOS TENTAM 
REVER NO SUPREMO 
VETO A JUIZ DE 
GARANTIAS

POLÊMICA

A defesa do ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública 
Sérgio Moro quer trazer o caso 
das orientações da Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin) à 
defesa de Flávio Bolsonaro para 
as investigações de supostas 
interferências políticas do presi-
dente Jair Bolsonaro na Polícia 
Federal. Em petição enviada 
nesta sexta, 18, ao Supremo Tri-
bunal Federal, os advogados do 
ex-juiz da Lava Jato quer cópia 
dos relatórios da agência e um 
novo depoimento do diretor-
-geral da Abin. A advogada Lu-
ciana Pires, que defende Flávio 
no caso Queiroz, admite que 
recebeu os relatórios informais 
diretamente de Ramagem. 

DEFESA DE SÉRGIO 
MORO PEDE CÓPIA 
DE RELATÓRIO DA 
ABIN

AGÊNCIA CÂMARA

Após um pedido do governo, o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), retirou a 

medida provisória 1.000, do auxílio 
emergencial, da pauta do dia, e ressal-
tou a responsabilidade do governo de 
Jair Bolsonaro na falta de avanço em 
programas sociais e fez uma série de 
críticas ao Palácio do Planalto. Maia 
afirmou ainda que será um “leal ad-
versário do presidente da República 
naquilo que é ruim para o Brasil”.

Ele discursou na tribuna da Câma-
ra, após o líder do governo na Casa, Ri-
cardo Barros (PP-PR), pedir a retirada 
de pauta da medida provisória 1.000, 
sobre o auxílio emergencial. A proposta 
foi pautada por Maia, na noite da quin-
ta-feira, quando Bolsonaro cobrou de 
Maia o fato de os beneficiários do Bolsa 

Família não receberem o 13º este ano, 
embora o governo não tenha enviado 
nenhuma proposta ao Congresso para 
garantir o benefício a mais em 2020.

Para ele, o Palácio do Planalto faz 
uma articulação conjunta para des-
qualificar e desmoralizar a imagem 
dos adversários do presidente da Repú-
blica. Maia disse que Bolsonaro acabou 
sendo desmentido pelo seu próprio mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, que 
disse que não há recursos para o 13º do 
Bolsa Família. Ele ressaltou que fazia o 
discurso justamente para resguardar a 
imagem do parlamento contra ataques 
de narrativas. Por algumas vezes em 
seu discurso, Maia disse que Bolsona-
ro foge da sua responsabilidade ao ser 
eleito presidente do Brasil. “Quando 
você disputa uma eleição para ser 

presidente do Brasil, você assume a 
responsabilidade de dar um norte do 
nosso País. Infelizmente não é o que 
tem acontecido nos últimos dois anos”, 
comentou.

Para Maia, falta coragem ao presi-
dente para se discutir o benefício social 
e ele lembrou que foi o Palácio do Pla-
nalto que “obrigou ou indicou” o relator 
da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) Emergencial, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC) a não incluir em seu 
texto os gatilhos ao teto de gastos.

“Garantimos o País funcionando, 
porque o negacionismo do governo e a 
depressão do ministro da Economia fi-
zeram com que o parlamento assumis-
se esse papel”, disse Maia. “Foi impor-
tante o governo entrar em obstrução 
contra a MP 1000”, concluiu. Para Maia, falta coragem ao presidente

Após pedido do governo, Maia retira MP 
do auxílio de pauta e critica Bolsonaro

ANÁLISE

STF
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DIVULGAÇÃO

O secretário estadual de Plane-
jamento, Aldemir Freire, co-
memorou nesta sexta-feira 18, 

pelo Twitter, a chegada da primeira 
remessa de melão potiguar à China, 
quase três meses após a partida his-
tórica da carga da fruta para a Ásia.

É o resultado de anos de trabalho, 
idas e vindas, até a consumação do 
carregamento de 3,5 toneladas de 
melão pele de sapo das exportadoras 
Famosa e Vita Mais. E, de quebra, em 
plena pandemia do novo coronaví-
rus.

Nesta sexta-feira, o executivo 
principal da Agrícola Famosa, Luiz 
Roberto Barcelos, disse que a fru-
ta chegou “muito bem ao destino”, 
considerando uma viagem de 45 dias 
sob refrigeração, contando o desloca-
mento do RN até o porto de Santos, 
de onde a carga partiu para a China.

“A idéia agora é ir aumentando 
esses testes”, explicou Barcelos ao 
Agora RN nesta sexta-feira. Acres-
centou que chegou a se pensar numa 
nova remessa agora, mas ela chegaria 
por ocasião do Ano Novo chinês, no 
começo de fevereiro, então “segurare-
mos um pouquinho mais”.

Segundo Luiz Roberto, estuda-se 
a possibilidade de realizar outra re-
messa do melão potiguar  entre mea-
dos e o fim de janeiro e ir  aumentan-
do gradativamente esses embarques 
e, consequentemente, a qualidade da 
fruta.

“Mas o primeiro embarque foi 
positivo”, qualificou o executivo, que 
também preside o Comitê Executivo 
de Fruticultura do RN (Coex).

O acordo que possibilitou a ex-
portação do melão potiguar para a 
China foi celebrado em novembro 
do ano passado, durante reunião bi-
lateral entre os presidentes Jair Bol-
sonaro e Xi Jinping, na XI Cúpula do 

Brics, em Brasília, com a presença da 
ministra Tereza Cristina, da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

Antes do primeiro embarque, 
o melão embarcado foi vistoriado 
pelas equipes do Ministério da Agri-
cultura na própria fazenda com ativa 
participação de um fiscal habilitado 
pelo governo chinês que participou 
da lacragem a fruta.

A expectativa dos exportadores 
brasileiros é de dobrar as vendas ex-
ternas de melão com a abertura do 
mercado chinês, mas, como observa 
Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola 
Famosa, é um trabalho ainda no co-
meço e as próximas partidas ainda 
são testes dentro dessa nova rota 

asiática.
Em 2019, o Brasil exportou um 

volume superior a 251 mil toneladas 
de melão para vários países. A meta-
de dos produtores é conquistar 1% do 
mercado da China, o que já seria sufi-
ciente para dobrar as exportações do 
produto.

Em 2017, a China foi responsável 
pelo consumo aproximado de 17 mi-
lhões de toneladas, quase metade da 
produção mundial. O RN é o princi-
pal exportador, respondendo 30% de 
toda exportação.

No ano passado, a fruta fresca 
para outros países registrou um 
crescimento de 65%, alcançando um 
faturamento de US$ 116,95 milhões.

Primeira carga de melão do 
RN desembarca na China
EXPORTAÇÃO | Carregamento de 3,5 toneladas de melão pele de sapo das exportadoras Famosa e Vita Mais começou a ser vendida em terras 
chinesas após 45 dias viagem. Possibilidade é de promover envio de outra remessa do melão potiguar a partir do primeiro bimestre de 2021 

ALAN SANTOS / PR

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, elogiou o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Frei-

tas, dizendo que ele “não é fura-teto”. 
“Ministro Tarcísio tem sido exemplar, 
conhece profundamente sua atividade. 
Ele está inteiramente de acordo com 
teto”, disse Guedes em coletiva virtual 
para apresentar um balanço de fim de 
ano.

Guedes falou do colega de Esplana-
da ao ser perguntado sobre declaração 

do presidente Jair Bolsonaro na sema-
na passada, dizendo que Tarcísio só 
não entregava mais porque esbarrava 
no teto de gastos, que limita o avanço 
das despesas à inflação. “Ele não é 
fura-teto”, disse Guedes, usando um 
termo a que ele costuma recorrer para 
qualificar ministros que tentam driblar 
a regra fiscal para gastar mais.

Um dos seus opositores nessa fren-
te é o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. “Tem gen-

te que pede dinheiro e chega no fim do 
ano com R$ 20 bilhões empoçados”, 
disse Guedes sem citar nomes.

Ainda elogiando Tarcísio, o minis-
tro da Economia citou que o colega 
deve leiloar mais de 30 aeroportos no 
ano que vem, entre outros ativos hoje 
nas mãos do governo federal. “Temos 
que abrir espaço para crowding-in dos 
investimentos privado”, afirmou. “Tem 
todo um horizonte de investimentos 
vindo por aí.” Paulo Guedes falou sobre privatizar portos 

Viagem do melão potiguar até terras chinesas durou 45 dias sob refrigeração, contando ainda o deslocamento do RN até o porto de Santos

Ministro Tarcísio Freitas ‘não é 
fura-teto’, afirma Paulo Guedes

ECONOMIA

A carga chegou muito bem 
ao destino [a China]. A idéia 
agora é ir aumentando esses 
testes. (...) Mas o primeiro 
embarque foi positivo”

“
LUIZ ROBERTO BARCELOS
EMPRESÁRIO

PROTEÇÃO

LEGISLATIVO

Visando reforçar o combate 
e a prevenção ao novo corona-
vírus, a Câmara Municipal de 
Natal recebeu nesta quinta-feira 
17 o serviço de desinfecção, rea-
lizado pelo Comando Conjunto 
Rio Grande do Norte e Paraíba, 
composto pela Marinha do 
Brasil (Comando do 3º Distrito 
Naval), Exército Brasileiro (7ª 
Brigada de Infantaria Motori-
zada) e Força Aérea Brasileira 
(ALA 10).

A iniciativa complementa 
medidas de prevenção já ado-
tadas pela Câmara para manter 
os serviços em funcionamento 
em meio à pandemia da Co-
vid-19. Com o crescente núme-
ro de casos e óbitos na capital, 
a Câmara ampliou as restrições 
no início deste mês de dezem-
bro para reduzir a possibilidade 
de contágio do coronavírus nas 
dependências do Palácio Padre 
Miguelinho, sede do Poder Le-
gislativo Municipal. Uma nova 
série de restrições, voltadas para 
o acesso e circulação de pessoas 
nos setores da Casa e gabinetes 
dos parlamentares, bem como 
medidas de controle, voltaram 
a ser efetivadas durante os tra-
balhos legislativos e adminis-
trativos da instituição que pros-
seguem na próxima semana, 
antes do recesso parlamentar. 
O trabalho de desinfecção do 
prédio foi executado na noite 
da quinta-feira, em horário re-
servado, sem a concentração de 
pessoas no local.

O presidente da Assembleia 
Legislativa do RN, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), re-
quereu uma série de medidas 
para o município de São Pedro, 
localizado na região Potengi do 
estado. As medidas contem-
plam as áreas de abastecimento 
de água e segurança.

CÂMARA DE NATAL 
RECEBE SERVIÇO 
DE DESINFECÇÃO 
SANITÁRIA

EZEQUIEL FERREIRA 
SOLICITA MEDIDAS 
PARA O MUNICÍPIO 
DE SÃO PEDRO

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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/agorarn

Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.
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40%
é o índice de aumento de 
violência contra a mulher

Festas de fim de ano com mais de 
50 pessoas estão liberadas em Natal
Bares e restaurantes de Natal po-

dem promover ações que aglo-
meram mais 50 pessoas, desde 

que mantenham as regras de biosse-
gurança e de distanciamento social. A 
medida foi firmada em reunião nesta 
sexta-feira 18 com o Ministério Públi-
co do Rio Grande do Norte (MPRN) e a 
Prefeitura municipal.

Esses estabelecimentos não se 
enquadram no limite de 50 pessoas 
estabelecido em decreto municipal, 
por não se tratar de casas de eventos. 
Mesmo assim, os proprietários estão 
cientes de que se transformarem seus 
bares e restaurantes em locais de even-
tos, com cobrança de entrada e sem 
distanciamento social e protocolos 
sanitários, estarão sujeitos à interdi-
ção pela força-tarefa, com auxílio da 
Polícia Militar, se necessário.

A audiência contou com promoto-
res de Justiça, Prefeitura de Natal, asso-
ciação de bares e restaurante de Natal 
(Abrasel) e ainda mais de 30 proprietá-

rios de bares e restaurantes da capital 
potiguar. Ficou acertado, ainda, que 
esses estabelecimentos deverão encer-
rar as atividades rigorosamente a 1h.

Na reunião, a Secretaria Municipal 
de Saúde alegou que a Prefeitura fará 
campanha de conscientização para 
a população sobre a obrigatoriedade 
e a necessidade do cumprimento de 
todos os protocolos sanitários visando 
evitar a propagação do coronavírus.

A audiência foi motivada pela alta 
do número de casos de Covid-19, com 
o elevado índice de lotação dos leitos 
dos hospitais privados e o crescimen-
to de internações nos leitos públicos, 
especialmente após as eleições, com 
a perspectiva de um iminente colapso 
caso sejam mantidas as festas do final 
do ano.

A reunião, feita por meio de vi-
deoconferência, foi conduzida pelas 
Promotorias do Consumidor, da Saú-
de e da Cidadania e pelos Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias da 

Cidadania (Caop-Cidania/MPRN) e da 
Saúde (Caop-Saúde/MPRN) e contou 
com a presença de representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
da Secretaria de Meio Ambiente e Ur-
banismo de Natal (Semurb), do Procon 
Municipal, da Vigilância Sanitária e 
dos representantes dos estabeleci-
mentos como bares, restaurantes e ho-
téis, além dos promotores de eventos 
de massa.

O MPRN reforçou que o Município 
de Natal deve cumprir o compromisso 
exteriorizado de política tolerância 
zero com os bares e restaurantes que 
colocarem mais de 50 pessoas em um 
local.

Transformando o bar e restau-
rante em um evento camuflado, com 
pessoas em pé ou dançando, sem dis-
tanciamento de mesas. 

Para esses casos de descumpri-
mento dos protocolos sanitários, o 
estabelecimento precisa ser alvo de 
interdição.

PERMISSÃO

REPRODUÇÃO

Na carta de princípios do coope-
rativismo, o sétimo item trata 
justamente do compromisso 

com o desenvolvimento da comunida-
de na qual está inserida a cooperativa. 
Assim, o Sicoob reconhece seu papel 
transformador da sociedade através da 
busca da justiça financeira e da prospe-
ridade. E neste seio está uma sociedade 
mais igualitária também entre homens 
e mulheres, com as mesmas oportuni-
dades e respeito as suas diferenças.

Desse modo o Sicoob Rio Grande 
do Norte faz um chamado a valoriza-
ção de um novo papel das mulheres na 
sociedade, em que elas se tornam cada 
vez mais empreendedoras e símbolo de 
um mundo mais solidário e acolhedor. 

É um posicionamento que vai exa-
tamente ao encontro de uma recente 
pesquisa do Sebrae com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), onde se viu que 
as empreendedoras foram mais ágeis 
que os homens na hora de implemen-
tar inovações a seus negócios na pan-
demia, por exemplo, demonstrando a 
praticidade e o dinamismo decisório 
das mulheres nas organizações.

O isolamento social tem sido a 
estratégia mais eficaz para impedir 
a propagação do novo coronavírus, 
mas, infelizmente, com mais homens e 
mulheres convivendo por um período 
prolongado dentro de casa, um pro-

Sicoob lança nova campanha de 
combate à violência contra a mulher
CAMPANHA | Sicoob Rio Grande do Norte faz um chamado a valorização de um novo papel das mulheres na sociedade, em que elas se tornam cada vez mais empreendedoras e símbolo 
de um mundo mais solidário e acolhedor. Campanha “Chega de relacionamento abusivo. Priorize quem te valoriza” reforça compromisso do Sicoob do desenvolvimento da sociedade

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as denúncias de violência contra as mulheres cresceram quase 40% em 2020

 Atividades de bares e restaurantes devem fechar as portas a partir da 1h da manhã

blema antigo no Brasil foi agravado: a 
violência contra as mulheres.

Segundo o Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, a 
quantidade de denúncias de violência 
contra as mulheres recebidas no canal 
190 cresceu quase 40%, se comparados 
os meses da pandemia com o mesmo 
período do ano passado.

O Sicoob reconhece que há muito 
a ser feito para combater à violência 
doméstica. 

Mas sabe também que uma das 
formas de enfrentar o problema é es-
timulando a equidade de gênero e o 
empoderamento feminino, reduzindo 
desse modo as injustiças socioeconô-
micas que as mulheres enfrentam.

Portanto, assim como o coopera-
tivismo financeiro foi uma ferramenta 
associativista criada para se contra-
por e gerar alternativa ao “abuso” dos 
grandes bancos tradicionais, é preciso 
também reafirmar nosso compromis-
so com o combate a qualquer tipo de 
relacionamento abusivo em nossa so-
ciedade.

A campanha “Chega de relacio-
namento abusivo. Priorize quem te 
valoriza” reforça o compromisso social 
do Sicoob Rio Grande do Norte com a 
questão, principalmente porque traba-
lha pelo desenvolvimento equitativo e 
harmônico da sociedade como um de-
ver que está cravado em nossos princí-
pios e valores.



cada unidade federativa, inclusive 
de forma temporária, como por 
exemplo, durante a pandemia da 
Covid-19.   

A Delegacia Virtual vai inte-
grar-se ao módulo Procedimento 
Policiais Eletrônicos (PPE), do Sis-
tema Nacional de Informações de 
Segurança Pública (Sinesp) do MJSP. 
O PPE tem como objetivo facilitar a 
gestão e o registro de procedimentos 
policiais em todo o Brasil e já funcio-
na em alguns estados.  A Devir foi 
desenvolvida já integrada ao PPE, 
mas também permite integrar-se a 
outros sistemas. 

COMO ACESSAR
Para fazer o registro de um BO, o 

usuário deve acessar o site da Polícia 

Civil, ou o link da Delegacia Virtual 
(QRCode) e selecionar o estado do 
Rio Grande do Norte. O usuário é 
encaminhado para uma página com 
orientações gerais sobre o uso da fer-
ramenta. Ao prosseguir, são dadas as 
opções da ocorrência que deve ser 
escolhida. É necessário preencher 
os dados conforme as perguntas que 
vão sendo feitas na página. 
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LUIZ PIRES

A partir de segunda-feira 21 
começa a funcionar no Rio 
Grande do Norte a Delega-

cia Virtual (Devir) do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP). 
A ferramenta foi desenvolvida pelo 
Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro) e disponibilizada 
pela Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública (Senasp/MJSP) para 
registro de boletins de ocorrência 
via internet, 24 horas por dia. 

O projeto soma-se ao esforço do 
governo federal de modernização 
para ofertar mais um serviço digital 
à sociedade. Por enquanto, a solução 
pode ser utilizada para comunicar 
19 tipos de ocorrências. Entre elas, 
furto, extravios e crimes de menor 
potencial, como ameaça, calúnia, 
injúria, difamação e estelionato, mas 
poderá também abranger outros ti-
pos de crimes.   

A novidade estará disponível 
por meio da integração do sistema 
nacional com os sistemas estadu-
ais, garantindo maior eficiência, 
segurança, agilidade e comodidade 
para a comunicação de ocorrências. 
Além da padronização de informa-
ções, a utilização da Delegacia Vir-
tual garante economia de recursos 
públicos e custo zero com a adoção 
de aplicações para registro e gestão 
de boletins de ocorrências e procedi-
mentos pelas polícias estaduais. 

A solução possibilita realizar 
customizações e inclusões de novos 
tipos de comunicação de ocorrên-
cias, atendendo às necessidades de 

RN ganha delegacia virtual para 
registro de boletim de ocorrência  
ONLINE | Ferramenta oferecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública funciona 24 horas por dia e 
permite ao cidadão registrar ocorrências sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia de polícia

Novidade estará disponível por meio da integração do sistema nacional de segurança

A tradicional saída temporária 
de presos para as festas de Na-
tal e Ano Novo não deve acon-

tecer este ano no Rio Grande do Nor-
te. O motivo, segundo o juiz da Vara de 
Execuções Penais de Natal, Henrique 
Baltazar, é que atualmente todos os 
presidiários em regime semiaberto — 
que são os únicos que têm o direito à 
“saidinha” — já estão em casa utilizan-
do tornozeleira eletrônica.  

Atualmente, 2.175 presos no Rio 
Grande do Norte estão em regime 
semiaberto harmonizado, uma das 
modificações feitas no sistema peni-
tenciário do estado recentemente. “O 
regime semiaberto harmonizado está 
em vigência desde 2016, mas tinha 
poucas tornozeleiras eletrônicas. Foi 
nesse ano que o Estado adquiriu mais 
tornozeleiras e aumentou muito o nú-
mero de monitorados”, explicou o juiz 
Henrique Baltazar.   

Atualmente, detentos em regime semiaberto já estão utilizando tornozeleira eletrônica

Detentos do 
RN não terão 
“saidinha” natalina

2020 
ASCOM/SEAP

Aponte a câmera do 
celular e acesse o 
site da delegacia 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER o ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA FILHO (CPF/MF nº 021.148.364-87, CI. nº 
347.806-SSP/PE), falecido em data de 19.10.2005 (conforme Certidão de Óbito expedida em 19.10.200, no Cartório de 
Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista, Recife/PE (Lv. C-115, fls. 122, Termo nº 82030), e ESPÓLIO de ZULINA 
SANTOS BARBOSA (CPF nº 831.359.794-15, CI. nº 761.716 – SSP/PE), falecida em data de 19.11.2018 (conforme 
Certidão de Óbito expedida em 20.11.2018, no Registro Civil da Graça – 6° Distrito Judiciário da Capital, Recife/PE (Lv. 
C-250, fls. 210, Termo nº 119090)); REQUEREU a retificação da descrição tabular, do imóvel da Matrícula nº 1.809, 
denominada FAZENDA SANTO ANTONIO, município de Lajes/RN, medindo 886,8805ha, deste Registro de Imóveis, 
de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da 
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Para resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos 
confrontantes que eventualmente não emitiram carta de anuência expressa, nem assinaram a planta do imóvel, ficam 
os confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do 
imóvel, confrontante com CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA (CPF Nº 044.198.474-68). NOTIFICADOS do inteiro teor 
dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais 
descritos, podendo, caso queiram, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de 15 dias. A falta de impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido de retificação. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) 
anuir expressamente; ou 3) deixar transcorrer o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem 
impugnação, contado da publicação deste edital, poderá ser deferida a retificação. 

 
Lajes/RN, 16 de dezembro de 2020 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que  a Sra. ELBA LOPES DA SILVA (CPF nº 455.014.674-53, CI. nº 593.885 – 
SSP/RN), brasileira, viúva, aposentada; e o ESPÓLIO DE RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA (CPF/MF nº 
111.738.904-91, CI. nº 163.425-ITEP/RN), era brasileiro, servidor público, casado sob o regime da comunhão de bens 
com ELBA LOPES DA SILVA, acima qualifica,  residente e domiciliada na Rua Dr. Eloy de Souza, nº 421, Lajes/RN, 
CEP: 59.535-000; REQUEREU a retificação  do imóvel rural,  denominado FAZENDA BOA SORTE, medindo 
66,3103ha, deste município de Lajes/RN, matrícula nº 706, do livro “2” deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, 
denominada FAZENDA BOA VISTA, medindo 351,7099ha, neste município de Lajes/RN,  deste Registro de Imóveis, 
de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da 
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do 
imóvel confrontante denominado “FAZENDA SALGADINHO”, devidamente transcrita no Livro “3-D” de Transcrição das 
Transmissões,  sob o nº de ordem 439, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros e ou sucessores do 
espólio de FRANCISCO CHAGAS (CPF nº 019.799.224-20),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que 
se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os 
documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de 
impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação 
de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir 
expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que 
eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a 
pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, 
exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da 
primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, 
Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 

 
Lajes/RN, 16 de dezembro de 2020. 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER a JOAQUIM MARQUES DE LIMA (CPF/MF nº 011.534.394-68, CI. nº 35940-SSP/RN), 
brasileiro,  casado, agricultor, residente e domiciliado na Fazenda Mulungu, zona rural, Lajes/RN, CEP: 59.535-000, 
proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA TRINCHEIRA; REQUEREU a retificação da descrição tabular, 
certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 375, denominada FAZENDA TRINCHEIRA, município de Lajes/RN, 
com área de 294,4673 hectares, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do 
município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). 
Para resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos confrontantes que eventualmente não emitiram carta 
de anuência expressa, nem assinaram a planta do imóvel, ficam os confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de 
anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular  do imóvel,  confrontante com CARLOS ANTONIO DE 
ALMEIDA (CPF Nº 044.198.474-68). NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais descritos, podendo, caso queiram, nos termos 
do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. A falta de 
impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação. Portanto, as opções que 
a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; ou 3) deixar transcorrer 
o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da publicação deste 
edital, poderá ser deferida a retificação. 

 
Lajes/RN, 18 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

 
 

2x9 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA ME, CNPJ 15.866.751/0001-62, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. A Licença De Operação 
Nº 2020-156008/TEC/LO-0237, com prazo de validade até 11/12/2026, localizado na Rua Rua Augusta 
Pinheiro, nº 273 - Núcleo Manoel Vieira, São Miguel/RN. CEP 59920-000.  
 

Representante Legal 
Deposito de gás 2 irmãos Ltda ME 

 
 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

EOLICA BAIXA VERDE S.A., CNPJ 11.613.311/0001-42, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Renovação da Licença de Operação do Parque Eólico Cabeço Preto, localizado na Fazenda 
Cabeço Preto, Zona Rural do Município de João Câmara/RN. 
 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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GOVERNO DO RN

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DEVE 
COMEÇAR EM 20 DE JANEIRO NO RN

IMUNIZAÇÃO | Plano de 
Imunização foi apresentado 
pelo Governo do RN nesta 
sexta-feira 18 em coletiva 
de imprensa. Mais de 
730 mil potiguares serão 
imunizados nas primeiras 
fases da vacinação

Fátima Bezerra, Maura Sobreira e Alessandra Lucchesi durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira 18

ANA LUIZA VILA NOVA
BRUNO VITAL
NATHALLYA MACEDO 

O Rio Grande do Norte estará 
pronto para a campanha de 
vacinação até o fim da primeira 

quinzena de janeiro. De acordo com 
o Governo do Estado, a campanha de 
imunização vai começar já no dia 20, 
a depender das licenças da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa). Ao todo, serão vacinados 730.381 
potiguares.

De acordo com o planejamento di-
vulgado pelo Governo nesta sexta-fei-
ra 18, as primeiras três fases do plano 
de vacinação no RN serão divididas 
entre grupos prioritários. A primeira 
vai contemplar 79.638 trabalhadores 
da Saúde, 133.621 pessoas de 75 anos 
ou mais e 2.447 indígenas.

Na segunda fase, serão vacinadas 
328.236 pessoas de 60 a 74 anos. Já na 
terceira, devem ser imunizadas 186.439 
pessoas com morbidades (diabetes, hi-
pertensão arterial graves, doença pul-

monar, cardiovascular e cerebrovascu-
lar, além de indivíduos transplantados 
de órgão sólido, anemia falciforme, 
câncer e obesidade grave).

Apesar da meta para vacinação 
não ter sido definida ainda pelo PNI, 
acredita-se que com base em campa-
nhas anteriormente definidas esta se-
ja de pelo menos 95% de cada um dos 
grupos prioritários.

Os demais grupos prioritários se-
rão vacinados nas demais fases. Vale 
salientar que a estimativa populacio-
nal está sendo atualizada pelo Minis-
tério da Saúde para avaliação de qual 
fase esses grupos estarão inseridos, 
de acordo com o cenário de disponi-
bilidade de vacinas e estratégias de 
vacinação.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO
O Programa Estadual de Vacina-

ção foi batizado “RN + Vacina” e terá 
atuação nas oito Regiões de Saúde do 
Estado, contando com uma Central 
Estadual de Rede de Frio em Natal e 
ainda com seis Centrais Regionais, lo-

calizadas em João Câmara, São José do 
Mipibu, Mossoró, Pau dos Ferros, San-
ta Cruz e Caicó. A partir das Centrais 
Regionais, será feita a distribuição das 
doses aos 167 municípios, que totali-
zam 1.335 salas de vacinação.

MONITORAMENTO
O Governo do Estado afirmou 

também que toda a logística de dis-
tribuição será rigorosamente monito-
rada, através de um sistema que está 
sendo feito em parceria com Laborató-
rio de Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS/UFRN), a fim de evitar possíveis 
perdas e extravios de doses. 

“O sistema compreenderá o geren-
ciamento do estoque das remessas en-
viadas, a garantia da disponibilidade 
da 1ª e da 2ª dose do mesmo fabricante 
para o cidadão, o controle de todas as 
doses administradas, a prestação de 
contas para o PNI, e a verificação em 
tempo real de toda a logística pelos 
gestores”, afirmou a Subcoordenadora 
de Vigilância Epidemiológica, Alessan-
dra Lucchesi.

730.381
é o número exato de potiguares 

que devem ser vacinados

Sistema de monitoramento 
compreenderá o 
gerenciamento do estoque 
das remessas enviadas, a 
garantia da disponibilidade 
da 1ª e 2ª dose do mesmo 
fabricante da vacina”

“
ALESSANDRA LUCCHESI
SESAP 
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JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Os bairros da Zona Norte 
de Natal concentram 32,3% dos 
óbitos causados pela Covid-19 na 
capital potiguar. Os três bairros 
com mais registros de mortes 
na pandemia são: Potengi, Nos-
sa Senhora da Apresentação e 
Pajuçara. Apesar da questão de-
mográfica, o fator social também 
contribuiu para o cenário calami-
toso na região, conforme aponta o 
especialista Ion Andrade, médico 
epidemiologista e pesquisador.

Isso porque a Zona mais 
populosa da capital potiguar 
apresenta altos níveis de vulne-
rabilidade social e precariedade 
na infraestrutura urbana, segun-
do o estudo “Mapa da vulnera-
bilidade social no município de 
Natal-RN em nível de setor cen-
sitário’’.

Dos sete bairros da Zona 
Norte da cidade, quatro apare-
cem na lista das dez localidades 
com mais registros de óbitos. 
Todos os dados foram retirados 
do último e mais recente Boletim 
Epidemiológico da Secretaria 
Municipal de Natal (SMS), de 15 
de dezembro.

“É preciso considerar que os 
bairros mais populosos ficam na 
Zona Norte, portanto isso amar-
ra a estatística. Haverá mais ca-
sos e mortes onde há mais gente. 
Outro ponto é a posição desses 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DEVE 
COMEÇAR EM 20 DE JANEIRO NO RN

Zona Norte de Natal ganhou o primeiro Centro de Enfrentamento à Covid-19 da cidade, instalado no Ginásio Nélio Dias 

ÓBITOS POR 
COVID-19 EM NATAL:

- Potengi (Norte): 89 óbitos
- Nossa Senhora da Apresentação     
(Norte): 69
- Pajuçara (Norte): 62
- Felipe Camarão (Oeste): 58
- Lagoa Azul (Norte): 54
- Alecrim (Leste): 54
- Lagoa Nova (Sul): 53
- Cidade da Esperança (Oeste): 43
- Quintas (Oeste): 34
- Bom Pastor (Oeste): 34

CASOS DE COVID-19 
EM NATAL:

- Potengi (Norte): 2.370 casos
- Lagoa Nova (Sul): 2.233
- Nossa Senhora da Apresentação 
(Norte): 1.729
- Lagoa Azul (Norte): 1.704
- Pajuçara (Norte): 1.667
- Tirol (Leste): 1.496
- Felipe Camarão (Oeste): 1.338
- Candelária (Sul): 1.336
- Pitimbu (Sul): 1.312
- Alecrim (Leste): 1.259

Até o dia 15 de dezembro, Natal 
registrou 31.133 casos confirmados 
de Covid-19 e 996 mortes em de-
corrência do vírus. A capital potiguar 
tem ainda 63.284 casos suspeitos e 
58.282 descartados para a doença.

ZONA NORTE DE 
NATAL CONCENTRA 
32,3% DOS ÓBITOS 
POR COVID-19 

bairros em relação aos bairros 
da classe média, alguns desses 
bairros da classe média tem 
muitos casos, mas menos óbitos. 
Portanto, a Covid-19 tem mos-
trado uma capacidade de ser 
mais letal nos bairros de menor 
renda”, detalhou o epidemiolo-
gista Ion Andrade.

Um levantamento do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), com base no 
censo de 2010, revelou que o va-
lor do rendimento médio mensal 
dos domicílios da Zona Norte 
de Natal é quase quatro vezes 
menor que o da Zona Sul, e três 
vezes menor se comparado com 
o rendimento dos domicílios do 
distrito Leste.

“Isso tem sido visto não só 
aqui, mas no Brasil como um to-
do. A Covid-19, apesar de atingir 
a todos universalmente, parece 
ser mais grave entre a popula-
ção de menor renda. Ou seja, 
ela reproduz uma certa injusti-
ça social ou uma dificuldade de 
acesso aos cuidados. São situa-
ções que estão relacionadas com 
essa ordem diversa”, completou 
Andrade.

No fim de março, primeiro 
mês da pandemia no Rio Grande 
do Norte, dois terços dos casos 
de Covid-19 (66%) estavam con-
centrados em bairros das Zonas 
Leste e Sul (Tirol, Petrópolis e 
Ponta Negra). Nove meses de-
pois, o Potengi também lidera 
o ranking dos bairros com mais 
registros de casos em Natal, se-
guido por Lagoa Nova e Nossa 
Senhora da Apresentação.
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SAÚDE | Sistema usa magnetismo 
e foi criado pela profissional, 
que é médica dermatologista 
e concluinte de mestrado em 
Biotecnologia. Agora, o projeto 
aguarda interesse da indústria 
para melhoramentos e validações 
para uso na prática cirúrgica 

Em uma pesquisa de extrema 
importância para a saúde, a mé-
dica dermatologista e aluna de 

pós-graduação em Biotecnologia da 
UnP (PPGB-UnP), Gleyse Karina Lopes 
Pinheiro, desenvolveu um novo dispo-
sitivo para o fechamento de ferimentos 
na pele. O sistema utiliza-se da força 
magnética de imãs e substitui as sutu-
ras, já usadas para o procedimento.

O estudo foi desenvolvido jun-
tamente com o orientador, Prof. Dr. 
Francisco Irochima e os docentes 
Profa. Dra. Amália Rêgo e Prof. Dr. Ira-
mi Araújo Filho. O principal objetivo 
da pesquisa era confeccionar peças 
em impressão 3D contendo ímãs de 
neodímio (N42), a serem fixados na 
pele com fita adesiva para promover 
o fechamento de feridas cutâneas sem 
a necessidade de anestesia. As peças 
foram confeccionadas utilizando a im-
pressão 3D e testadas em pele artificial 
de silicone.

Atualmente, uma das técnicas 
mais utilizadas no fechamento de feri-
das é o uso de suturas. As suturas de-
vem ser realizadas em feridas limpas, 
com contaminação recente e sem in-
fecção. O intuito é evitar infecção da fe-
rida, promover a hemostasia ( faz com 
que sangue permaneça circulando nos 
vasos no estado líquido), diminuir o 
tempo de cicatrização e favorecer um 
resultado estético. No procedimento, 
são usadas agulhas e fios cirúrgicos.

Já o novo sistema de fechamento 

de feridas, desenvolvido pela médica 
potiguar, busca simplificar o processo 
e facilitar os procedimentos. “Desen-
volvemos essa nova proposta diante 
da necessidade de se disponibilizar 
uma forma de fechamento de feridas 
cutâneas sem a necessidade de anes-
tesia, agulhas ou fios”, afirmou Gleyse 
Karina.

O artigo, intitulado “Magnetic 
device for closing skin wounds”, foi 
publicado em Revista Qualis A, “Re-
search, Society and Development”, 
em parceria com os pesquisadores do 
Programa de Mestrado Profissional em 
Biotecnologia (PPGB-UnP). Agora, o 
projeto aguarda interesse da indústria 
para melhoramentos e validações para 
uso na prática cirúrgica.

Médica Gleyse Karina Lopes Pinheiro

MÉDICA POTIGUAR 
DESENVOLVE DISPOSITIVO 
QUE SUBSTITUI SUTURAS 
PARA FECHAR FERIMENTO

Desenvolvemos a 
nova proposta diante 
da necessidade de 
disponibilizar uma forma de 
fechamento de feridas sem 
anestesia, agulhas ou fios”

“
GLEYSE KARINA
MÉDICA DERMATOLOGISTA

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA, CNPJ 28.163.588/0001-13, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes 
licenças: 
- REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 Estação Coletora Satélite, localizada na zona 
rural da Serra do Mel. 
- REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 Linha de Surgência do Poço 1-GALP-0001-RN, 
localizada na zona rural da Serra do Mel. 
- REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 Linha de Surgência do Poço 7-AND-0001-RN, 
localizada na zona rural da Serra do Mel. 
- REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 Linha de Surgência do Poço 6-GALP-0038-RN, 
localizada na zona rural da Serra do Mel. 
- REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 Linha de Injeção de Água do Poço 7-AND-
0002-RN, localizada na zona rural da Serra do Mel. 
- LICENÇA SIMPLIFICADA para acesso do Poço 1-GALP-0001-RN, localizada na zona rural da Serra do 
Mel. 
- LICENÇA SIMPLIFICADA para acesso do Poço 7-AND-0001-RN, localizada na zona rural da Serra do 
Mel. 
- LICENÇA SIMPLIFICADA para acesso do Poço 6-GALP-0038-RN, localizada na zona rural da Serra do 
Mel.  
- LICENÇA SIMPLIFICADA para acesso do Poço7-AND-0002-RN, localizada na zona rural da Serra do 
Mel. 
- LICENÇA DE ALTERAÇÃO para a modalidade de poço injetor de água do Poço 7-ANDS-1-RN, localizada 
na zona rural da Serra do Mel. 
- LICENÇA DE OPERAÇÃO para o Poço 3-GALP-30-RN, localizada na zona rural da Serra do Mel. 
- LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA do Poço GALP-6, localizada na zona rural de Serra 
do Mel. 
- LICENÇA PRÉVIA DE PRODUÇÃO PARA PESQUISA do Poço 1-ALG-1-RN, localizada na zona rural de 
Areia Branca. 

ESTEFANO ROBERTO IMPELLIZZERI 
ADMINISTRADOR 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA 
 

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem 
NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, 
do contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá ser obtido junto à Notificante, acrescido das 
demais parcelas eventualmente vencidas, encargos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data 
de sua efetiva liquidação, além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e 
das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará, 
nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos 
encargos contratuais, além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à 
unidade imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação. Ultrapassado o prazo da intimação final 
acima referenciada, sem que tenha sido efetivado o pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, 
regular e formalmente constituído em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente 
adoção das demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o leilão 
público da unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97. 

Natal/RN, 15 de dezembro de 2020. 
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMPREENDIMENTO LOTE CLIENTE 
CENTRAL PARK “I” 59 Roberto Cabral de Medeiros 
CENTRAL PARK “I” 91 Rodolfo José Barreto Barbosa 
CENTRAL PARK “I” 93 MGM Construções e Empreendimentos 
CENTRAL PARK “I” 109 Fabiano Farias Monteiro 
CENTRAL PARK “I” 125 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 127 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 174 Lucas Lobato Diniz 
CENTRAL PARK “I” 15 Nadja Karina Nascimento Caetano 
CENTRAL PARK “II” 99 MB Construções Ltda. 
CENTRAL PARK “II” 126 Marinalva Soares Fernandes Pinhata 
CENTRAL PARK “II” 137 Gustavo Henrique Ferreira Malaquias 
CENTRAL PARK “II” 147 Renato Cysneiros Lira 
CENTRAL PARK “II” 173 Iolanda Galisa Montenegro 
CENTRAL PARK “II” 175 José Ronni Von Bernando da Silva 
CENTRAL PARK “II” 180 Laureano Marques de Oliveira 
CENTRAL PARK “II” 186 Elias Morais de Lima 
CENTRAL PARK “II” 189 Carlos Marcelo Garcia Cacho Ribeiro e outra 
CENTRAL PARK “II” 194 Felipe Eduardo Rodrigues de Medeiros 
CENTRAL PARK “II” 232 Jurandi Gomes de Medeiros Filho 
CENTRAL PARK “II” 233 João Higor Pinto Dias 
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         SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 
Fone (84) 3532-2194 – (84) 99925-4559 

EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PARA CIÊNCIA E 
CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 02/2020 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ 
SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, 
DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 
216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de 
LAURA ELIZA PEREIRA DE ARAÚJO (CPF/MF nº 967.516.814-53, CI. nº 001.795.568-SSP/RN), brasileira, gerente 
de loja, nascida em data de 21.07.1975, em Lajes/RN, divorciada (conforme Certidão de Casamento com averbação 
de divórcio, expedida aos 03.11.2011, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-21, às fls. 283, termo 
nº 1.236)), residente e domiciliada na Rua Professora Laura Santos, nº 447, Centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; 
autuado em 08.04.2020, Processo nº 02/2020,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: UM 
TERRENO PRÓPRIO, s/n, situado à Rodovia BR 304, Km 120, no bairro Boa Esperança, zona urbana, na 
Circunscrição do Registro Imobiliário de Lajes/RN, medindo 5.550,26m² de superfície, limitando-se: ao Norte, em dois 
segmentos, parte com a BR 304, com 37,00m, e parte com Kesia Alves da Silva, com 53,00m; ao Sul, com Maria 
Natividade da Silva, com 90,00m; ao Leste, em dois segmentos, parte com Kesia Alves da Silva, com 100,03, e parte 
com Auto Posto Passa e Fica LTDA., com 20,00m; e, ao Oeste, com Estrada que liga Lajes a Fazenda Jurema, com 
120,00m. A requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO, prevista no art. 1.242 do Código Civil, 
alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há cerca de 21 (vinte e um) anos.  O requerimento e a 
documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona 
à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, fone (84) 3532-2194, caso queiram, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, 
com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato 
registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de 
todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. 

 
Lajes/RN, 16 de dezembro de 2020 
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LEVANTAMENTO | Maioria dos abalos sísmicos foi registrado na região de João Câmara, no Agreste potiguar. 
De acordo com laboratório da UFRN, maior tremor aconteceu no dia 12 de setembro, em Pedra Preta

Em 2020, o Laboratório de Sismo-
logia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) 

registrou 98 abalos sísmicos em todo o 
estado, sendo a região de João Câmara 
a mais afetada, já que corresponde por 
aproximadamente 77% dos casos. Isso 
porque a área fica sobre a “Falha da 
Samambaia”, a maior falha geológica 
do Brasil. Outros sismos ocorreram na 
região de Caraúbas, Paraú e São Fran-
cisco do Oeste. O maior registrado foi 
de magnitude 2.4, em Pedra Preta, no 
dia 12 de setembro. 

A maioria dos tremores foram sen-
tidos pelos moradores e, em alguns ca-
sos, causaram deslocamentos de obje-
tos – como foi o caso do abalo sísmico 
registrado na última terça-feira 15 em 
Bento Fernandes. O tremor de magni-
tude 1.0 foi percebido pela população 
local.  

“Esses abalos na região da ‘Falha 
da Samambaia’ são razoavelmente co-
muns, já conhecemos desde a década 
de 1950. Atualmente a falha está mais 
adormecida, não está tão ativa, mas 
quando ela se movimenta, é reativada. 
Quando isso acontece, nós não conse-
guimos dizer como será a evolução dos 

tremores e nem em quais lugares ele se 
dará. Isso infelizmente não é possível 
prever”, informou o professor Aderson 
Farias do Nascimento, coordenador do 
Laboratório Sismológico da UFRN. 

FALHA DE SAMAMBAIA 
Samambaia é a maior falha geoló-

gica do Brasil. Tem 38 km de compri-
mento por cerca de 4 km de largura e 

uma profundidade que varia entre 1 
e 9 km. Está localizada na região dos 
municípios de Bento Fernandes, Poço 
Branco, João Câmara e Parazinho. As 
atividades sísmicas ao redor da falha 
de Samambaia são constantes e em 
alguns casos podem causar tremores 
de magnitude elevada, como a de 1986, 
que chegou a 4.3 na escala Richter e foi 
sentido inclusive em Natal. 

Tremor de terra foi registrado na região de Bento Fernandes na última terça-feira 15

Rio Grande do Norte registrou  
98 tremores de terra em 2020 

O auxílio emergencial foi primor-
dial para minimizar os efeitos 
da pandemia e para evitar que a 

redução de renda e o aumento da po-
breza fossem ainda mais alarmantes 
em todo o país. Ainda assim, em Natal, 
a renda mensal per capita diminuiu 
de R$1.557 em 2019 para R$1.339 em 
agosto de 2020, uma queda de 14%, 
segundo o Boletim Desigualdades nas 
Metrópoles – Edição especial Covid-19, 
produzido pelo Observatório das Me-
trópoles e publicado nesta quinta-fei-
ra, 17. A pesquisa utiliza os dados do 
PNAD Contínua referente ao ano de 
2019 (1ª visita) e do PNAD-COVID19, 
referente ao mês de agosto de 2020. 

Natal foi a terceira cidade do 
Nordeste com maior queda, ficando 
atrás somente de Salvador (19,17%) e 
Aracajú (15,43%). Grande parte desse 
índice foi provocado, sobretudo, pela 
paralisação do turismo e do comércio, 
as duas grandes potências da região. 
Ainda de acordo com a pesquisa, sem 
o auxílio emergencial a diminuição da 
renda poderia ter sido ainda mais pro-
funda, com uma queda de 23,8%.  

Além de ter segurado um pouco 
a renda da população, os benefícios 
federal, estadual e municipal também 
foram os responsáveis por reduzir a 
taxa de pobreza, que caiu de 28% em 

2019 para 18,9% em agosto de 2020. Is-
so porque, em alguns casos, os valores 
de R$600 e R$1.200 elevaram o ganho 
das famílias natalenses que, anterior-
mente, recebiam menos que R$450 
mensais, critério adotado pelo Banco 
Mundial para definir se uma pessoa 
vive na pobreza.    

“A principal conclusão do estudo é 
que está muito claro que o auxílio fez 
efeito, protegeu os mais pobres e cum-

priu o papel de salvaguardar a renda 
dos mais vulneráveis, isso fez com que 
a pobreza caísse, o que pode passar a 
ideia de um cenário positivo. Porém, o 
cenário é extremamente negativo, pois 
ocorreu uma forte perda de renda na 
população”, afirmou André Salata, pes-
quisador do Observatório das Metró-
poles Núcleo Porto Alegre e professor 
da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS).  

Natal foi a terceira cidade do Nordeste com maior queda da renda mensal, segundo levantamento

Mesmo com auxílio, natalenses 
perderam 14% da renda mensal

ECONOMIA 

REPRODUÇÃO/LABSIS

CARLOS EMIR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
 

EOLICA MOXOTÓ S.A., CNPJ 12.848.329/0001-96, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação do Parque Eólico Cabeço Preto IV, localizado na Fazenda Moxotó, Zona Rural do Município de João 
Câmara/RN. 
 

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 04.500.540/0001-95, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada-LS, com validade: 30/06/2026, para Transporte de resíduos não perigosos 
(resíduos de construção civil, poda de árvore e resíduos sólidos urbanos), com capacidade total de transporte 
de 22,65t, localizado na Rua Almir Barreto, 630, centro, Lagoa de Velhos/RN. 

 
JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA 

PROPRIETÁRIO 

 
 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0016-01, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, com validade: 20/09/2024, para Armazenamento e revendas de Gás Liquefeito de Petroleo 
(GLP), com capacidade total de armazenamento de 7.800kg (Classe III), localizado na Rua São Pedro, 125, 
Conjunto Novo Horizonte, Jucurutu/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 

 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0013-69, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, com validade: 17/09/2024, para Armazenamento e revendas de Gás Liquefeito de Petroleo 
(GLP), com capacidade total de armazenamento de 12.480kg (Classe IV), localizado na Av. José Ernesto 
Alves, 582, Cruz do Monte, Parelhas/RN. 

 
ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 

PROPRIETARIO 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA, CNPJ: 40.775.447/0001-57, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO com validade até 
14/12/2026 para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Estrada da Raiz, KM 20 – Zona Rural - 
Mossoró/RN. 

 
ZILENE MARQUES 

Proprietária 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORE, GRANITO E PEDRAS 
ORNAMENTAIS DO RN- SINDMARMORE/RN - CNPJ 17.799.910/0001-89 

AVISO RESUMIDO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES  
 
Faz-se saber e a quem interessar possa, que no dia 18/01/2021, das 07h00min ás 16h00min, será realizada 
eleição para renovação de diretoria, conselho fiscal e respectivos suplentes do SINDMÁRMORE/RN. A coleta 
de votos se dará por meio de 02 (duas) urnas, sendo uma fixa na sede do sindicato, situada a Rua Darcy 
Vargas, 02, Monte Castelo, Parnamirim/RN e outra itinerante onde haja eleitor apto a votar. Cópia do edital de 
convocação será afixado na sede da entidade e nos principais locais de trabalho.  

Parnamirim/RN, 18/12/2020. 
Romildo da Silva – Comissão Eleitoral. 

 
2x4 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 

TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 36.160.050/0001-83, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada - LS, 
com prazo de validade até 17 de dezembro de 2026 em favor do empreendimento Rede de Média Tensão 
(RMT) 34,5 kV do Parque Eólico Toda Energia do Brasil, localizado nos municípios de Areia Branca-RN e 
Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

Voltalia Energia do Brasil LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, 
para o Complexo Fotovoltaico Sol Mel III (240,590MW) composto pelas Usinas Fotovoltaicas V, VI, XI, 
XII, XIII c, localizada na Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
 
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada - RLS, com prazo de validade até 30 de janeiro de 2027 em favor do empreendimento Linha de 
Transmissão VOLTALIA - TOUROS de 69 kV, localizado no município de São Miguel do Gostoso-RN. 

 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

JUSTIÇA ESTADUAL 
DETERMINA 
SUSPENSÃO 
DE FESTA DE 
RÉVEILLON EM PIPA

A palavra “réveillon” é 
de origem francesa, deriva 
de “réveiller”, no sentido de 
acordar. Significa “pequena 
reifeição, feita à noite, com 
companhia; ou, no sentido 
usado na notícia: “espécie de 
divertimento que se faz na 
França após a missa de meia-
noite. Nos importamos o termo.

CASO KERINHO: 
TRE DEFINE JULGAMENTO 
PARA O DIA 22 DE JANEIRO

Pouca gente sabe, mas a palavra 
“janeiro” tem algumas curiosidades. 
O nome do mês é uma homenagem 
a Jano, deus de duas faces, uma 
voltada para a frente e outra para 
trás. Protetor das entradas e saídas, 
ele era considerado também deus 
dos princípios e começos – como a 
primeira hora do dia e o primeiro mês 
do ano. Se for empregada no plural, 
a palavra  “janeiros” significa “anos 
de vida”, principalmente quando 
nos referimos a pessoas mais velhas. 
“Janeiro” também se refere ao cio dos 
gatos.

ABRE ASPAS
Há momentos em que é preciso escolher entre viver a 
própria vida de maneira plena, inteira, completa, ou 
prolongar a existência degradante, vazia e falsa que o 

mundo, em sua hipocrisia, nos impõe. 
Oscar Wilde“

“

MP PEDE CASSAÇÃO DO 
PREFEITO ELEITO DE MOSSORÓ POR 
ABUSO DO PODER POLÍTICO

“Cassação” deriva de cassar, que 
é, no contexto da notícia, anular, 
revogar (direitos políticos, mandatos, 
licenças etc.). Não confundir com 
“caçar”, que pode ser “perseguir” para 
aprisionar.

CUSCUZ É DECLARADO
PATRIMÔNIO IMATERIAL DA 
HUMANIDADE PELA UNESCO

Tradição em casas nordestinas, 
herança dos portugueses, a  palavra 
“cuscuz” vem do árabe. Como entrou 
tardiamente no português, perdeu o 
artigo definido “al”. Seu masculino é 
“cuscuzaço”.

5 anos
Equipe do Agora RN celebrou nesta sexta-feira 18 a data

 de cinco anos de criação do grupo jornalístico. 
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DIVULGAÇÃO

O Estúdio Carlota - Coletivo 
Afetivo propõe uma ação de 
fomento à economia criativa 

local. O evento “Na Calçada Virtual 
- edição natalina”, que conta com o 
patrocínio da Prefeitura de Natal e do 
Governo Federal, será realizado de 19 
a 24 de dezembro com feira criativa 
virtual e muita poesia. Este projeto foi 
contemplado pela Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural 2020 da Secult/
Funcarte.

Idealizado pela empreendedo-
ra multicriativa Carla Nogueira, o 
evento aconteceu pela primeira vez 

em outubro de 2019, e teria a quinta 
edição em março deste ano. No en-
tanto, com o início da pandemia da 
Covid-19, a feira teve que ser cance-
lada. “Na Calçada” tem como objetivo 
promover uma integração do Estúdio 
Carlota com a comunidade, e nesta 
edição, pretende utilizar as ferramen-
tas digitais para oportunização de 
negócios para artistas e marcas cria-
tivas potiguares.

“Depois do sucesso da ‘IV Mostra 
Frida Kahlo do RN’ no formato virtu-
al, decidimos realizar a ‘Na Calçada 
Virtual - edição natalina’ com o intui-

to de promover renda e gerar negó-
cios para marcas locais e pequenos 
artesãos, que seguem sem perspec-
tiva de renda devido à pandemia do 
coronavírus. Apesar da reabertura do 
comércio, a realização do evento sur-
ge também como uma forma segura 
para a população realizar suas com-
pras natalinas, preservando a saúde 
e evitando o contágio. Aqui o público 
vai encontrar o melhor da economia 
criativa potiguar com exclusividade e 
muita originalidade”, comentou Car-
la Nogueira.

“Na Calçada Virtual - edição na-

talina” contará ainda com leitura de 
poemas do projeto “Insurgências 
Poéticas”, através de live. O encerra-
mento do evento marcará o lança-
mento do podcast “FALA CARLOTA”, 
que irá discutir a economia criativa 
e o empreendedorismo com a par-
ticipação de convidados especiais. 
Além disso, haverá o lançamento da 
playlist especial do músico e dj Zé Ca-
xangá no perfil do Estúdio Carlota no 
Spotify. Todas as informações podem 
ser acompanhadas através das redes 
sociais do projeto @feiranacalcada e 
também em @estudiocarlota.

INICIATIVA | Edição virtual do 
projeto “Na Calçada” vai trazer 
opções de presentes natalinos 
para os potiguares, além de 
discutir e incentivar a produção 
artística local. O evento começa 
hoje e segue até o dia 24 de 
dezembro 

A currais-novense Luiza de Sou-
za é um fenômeno na internet, 
especialmente no Twitter, onde 

reúne mais de 45 mil seguidores. Mas, 
diferentemente de outros famosos da 
web, as pessoas não estão interessadas 
(somente) na vida de Luiza, mas tam-
bém na de Arlindo. Ele é um persona-
gem criado por Luiza no início de 2019, 
que ganhou uma webcomic semanal 
para discutir questões e dilemas de um 
adolescente LGBT+.   

A história de Arlindo se encerra em 
24 de dezembro, após dois anos cativan-
do o carinho dos fãs de todo o Brasil. No 
momento, está acontecendo uma pré-
-venda do livro físico, em que os leitores 
podem optar por pacotes diferentes 
com brindes que serão enviados junta-
mente com o livro físico um mês antes 
de chegar às livrarias, prevista para mar-
ço do ano que vem. Para o lançamento, 
Luiza iniciou uma vaquinha na internet 
e a meta foi alcançada em menos de 24 

horas. Foram arrecadados R$ 137.599.  
Após o lançamento do livro impres-

so de Arlindo, Luiza pretende estudar 
mais e trabalhar em outros projetos. 
“Penso em fazer outra webcomic, mas 
sempre trazendo os temas LGBT+, do 
Rio Grande do Norte e do Seridó, acho 
importante falar sobre isso”, relatou. O 
“boom” de Arlindo aconteceu durante a 
quarentena imposta pela Covid-19. Lui-
za ganhou mais visibilidade e foi convi-
dada para diversos eventos que estavam 

acontecendo on-line, como a Poccon, 
uma feira LGBTQ+ de quadrinhos e Ar-
tes Gráficas; o Festival Internacional de 
Quadrinhos de BH, um dos principais 
eventos de história em quadrinhos do 
Brasil e a Bienal Virtual dos Livros.  

Dentre tantas atividades, outra par-
ticipação em evento foi muito impor-
tante para Arlindo e Luiza: O Festival de 
Literatura Pop. Foi lá que Luiza conhe-
ceu a Editora Seguinte, e que nasceu o 
projeto da publicação impressa.

“Arlindo” vai ganhar versão impressa   
WEBCOMIC

ECONOMIA CRIATIVA 
POTIGUAR EM FOCO
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ZAPPING

Rafa Brites recebeu Cléo no 
programa Fundo Tela, no seu canal no 
YouTube. Para começar, ela pediu para 
que sua entrevistada se imaginasse 
criancinha e que desse um conselho 
para essa menininha.“Tenho muitas 
coisas, mas queria dizer: ‘Aprende logo 
a ter paciência que é uma coisa que 
você vai precisar muito’”, respondeu.

A atriz e cantora contou como era 
sua vida quando criança.“Até meus 6 
anos de idade eu morei no Recreio dos 
Bandeirantes. Dormia todas as noites 
no quarto da minha avó. Eu odiava 
ficar sozinha e odiava ficar dentro de 
casa. Era basicamente uma coisa na 

rua correndo, sempre muito ativa.”
Cléo lembrou de sua vó Elza, que 

morreu quando ela tinha 10 anos 
de idade, e contou o que conseguiu 
aprender com ela.

“Aprendi a aproveitar cada 
momento da vida. Aprendi que não 
adianta cuidar só de você. O seu 
entorno vale tanto quanto você. Cuida 
dos outros também. Me identifiquei 
com muitas coisas que via nela. 
Identificava como um direcionamento 
de força, sabe?”Sendo filha de dois 
artistas famosos, Rafa quis saber se 
ela tinha uma vida de regalias quando 
mais nova.

Xuxa Meneghel vem voltando a 
ganhar os holofotes com as grandes 
causas que defende, como abuso 
infantil, homofobia e veganismo. Em 
entrevista à revista Joyce Pascowitch, 
a apresentadora, que em 2012 tomou 
coragem de contar em rede nacional 

os abusos sofridos na infância e na 
adolescência, abriu o coração sobre 
estas questões e revelou o desejo de 
proteger a filha Sasha e acreditar que 
conscientizar pais, mães e crianças 
sobre o tema é uma parte importante 
da luta contra esse tipo de violência.

CLÉO SOBRE A ADOLESCÊNCIA: 
‘MEU APELIDO ERA MIKE TYSON

XUXA FALA DE ABUSO SEXUAL 
PARA PROTEGER FILHA

LUÍSA SONZA, ANITTA E PABLLO VITTAR 
TÊM MÚSICA VAZADA NA INTERNET 

Luísa Sonza revelou na última quinta-feira 17 que 
terá um feat com Anitta e Pabllo Vittar. Porém, parece 
que a divulgação não foi do jeito que ela gostaria que 

tivesse sido. 
A cantora usou as redes sociais para desabafar 

sobre a situação e deixou os fãs curiosos.

A DEFESA DE MARCIUS 
MELHEM RECEBEU COM 
SATISFAÇÃO O PEDIDO DE 
APURAÇÃO CONTRA ELE NA 
JUSTIÇA

“A defesa de Marcius Melhem re-
cebe com satisfação a notícia de que, 
após a nossa iniciativa, finalmente as 
acusações poderão ser esclarecidas 
perante a Justiça, mesmo após inten-
so linchamento na opinião pública”, 
diz o texto, que tem assinatura dos 
advogados Ana Carolina Piovesana 
e José Luis Oliveira Lima, enviado à 
Folha.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Deixe de lado sua necessidade de estar no controle e 
siga em frente de acordo com o que as circunstâncias 
indicarem. Nesta parte do caminho, deposite um 
voto de confiança na vida, que com seus mistérios se 
movimenta.

Nem tudo é azedo e difícil, há bastante margem para seu 
regozijo também. Talvez você não encontra ninguém 
com quem compartilhar seu bem-estar, porém, essa 
há de ser uma condição que você deve considerar 
temporária.

As coisas que você, definitivamente, não deseja fazer, 
mas que precisam ser feitas, procure organizar para 
dar conta o mais rapidamente possível, já que, ao 
mesmo tempo, há margem para você obter prazer e 
se divertir.

Elimine suspeitas, evite se convencer impulsivamente 
de que a suspeita seja uma certeza. O cenário está 
complicado e sua mente não está com o brilho 
normal, já que se encontra no período antes do 
aniversário.

Ninguém melhor que você para administrar as 
ambiguidades existenciais. Situações paradoxais e 
contraditórias entre si preenchem o cenário deste 
momento. Assim são as coisas, você leva vantagem com 
tudo isso.

As reclamações que forem endereçadas a você, por 
não ter esperado pela ajuda, hão de ser consideradas 
irrelevantes, porque o assunto principal do momento 
é que tudo seja feito, e não uma assembleia de 
conciliação.

Só o amplo entendimento a respeito da vida estimula 
a tolerância e a preservação de vínculos de respeito 
mútuo. Por isso, se dedique a fazer leituras que 
ampliem sua visão, estude, se comunique, troque 
ideias.

Muito provavelmente, a maneira com que você está 
tentando dar conta das coisas não é a mais acertada, 
porém, sem pedir ajuda você nunca saberá disso, pois, 
continuará errando e, ainda por cima, pensando que 
está certo.

Os compromissos que você deve cumprir não 
estão sintonizados com seus desejos, porém, não é 
necessário se atormentar com conflitos interiores, 
mas se organizar para ter tempo para tudo. Com 
ordem, tudo é possível.

Fique no seu lugar seguro, na sua zona de conforto, 
defenda com firmeza o avanço que as pessoas fazem 
para saber de sua intimidade. Nada revele, fique com 
todas as informações, isso assegurará o bem-estar 
futuro.

Cuide para não se estender demais em quaisquer 
queixas que sobrevierem à mente, porque dessa 
forma você não teria mais olhos para perceber o que 
de bom, leve e divertido também acontece nesse 
mesmo cenário.

Está tudo misturado, situações que você deseja com 
outras, que preferiria ver pelas costas. Quando o 
cenário é assim, tudo misturado, o melhor a fazer é ter 
a maior presença de espírito possível para dar conta 
de tudo.

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)

Band e Globo têm preparadas novas homenagens para Hebe
A Band está finalizando um especial jornalístico 

para exibição no próximo dia 31, às 22h, usando 
trechos de antigos programas de Hebe Camargo 
(1929-2012), apresentados entre 1979 e 1985, e 
guardados em seu arquivo.

Um material histórico, ainda como homenagem 
aos 70 anos da televisão brasileira e que reúne 
participações de Clodovil, Fausto Silva, Mazzaropi, 
Dercy Gonçalves e Chico Xavier, entre outros.

Apresentação de Ronnie Von, pela sua boa relação 

com todos.
A Globo, por sua vez, junto com o filme e 

a minissérie já exibidos, também gravou um 
documentário sobre a vida e carreira da Hebe, 
baseado em depoimentos de pessoas que tiveram 
maior proximidade com ela. Por exemplo, Carlos 
Alberto de Nóbrega, Jô Soares, Glorinha Goldfarb e 
Roberto Carlos.

Não há ainda informação de quando será levado 
ao ar. E até mesmo se será.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nO canal TNT exibe neste 

sábado, a partir das 12h45, uma 
maratona do "2000 e Vishhh", 

a retrospectiva de Leandro 
Hassum... nOs quatro episódios 

de 30 minutos, cada, serão 
exibidos em sequência.nDepois 
de “Falas Negras”, especial já 
exibido, a Globo solicitou os 

registros das marcas “Falas do 
Feminino”, “Falas da Terra” e 
“Falas de Orgulho”.nPhelipe 

Siani voltou a frequentar a CNN 
Brasil na quinta-feira...nNo final 

de novembro, ele foi afastado 
depois de ter testado positivo 

para Covid-19.nA Discovery vai 
produzir uma versão de “Largados 

e Pelados”, sua série de maior 
sucesso, com a participação de 

brasileiros...nA versão americana 
está no ar desde 2013.nNa 

segunda-feira, 15h, o Viva inicia 
a exibição de “A Viagem”, de 
Ivany Ribeiro...nA novela tem 

Christiane Torloni, Antonio 
Fagundes e Guilherme Fontes nos 

principais papéis.

ORELHA EM PÉ
Por enquanto, nenhuma medida 

prática foi tomada na Globo sobre 
volta, em breve, do “Vídeo Show”. 
Sabe-se que, até agora, é apenas 
uma das possibilidades em estudo.

PLANEJAMENTO
A direção da Record trabalha 

com a possibilidade de repetir, 
em 2021, o mesmo calendário 
de realities shows deste ano. A 
novidade será “A Ilha”, também de 
confinamento e  reunindo pessoas 
conhecidas como participantes.

DATA MANTIDA
Ainda com relação à Record 

e os tantos cuidados exigidos nas 
gravações, a estreia de “Gênesis” está 
confirmada para o dia 19 de janeiro. 
Não tem como ser diferente.

ESPIANDO
A peça “Baixa Terapia” ainda 

terá uma longa jornada nos palcos, 
segundo Antonio Fagundes. Mas 
isso não o impede de avaliar textos 
para futuras montagens. Fagundes 
que deve voltar às novelas no 
remake de “Pantanal”, em 2021. 

A PROPÓSITO
Depois de rodar praticamente 

toda a região, uma equipe de 
produção da Globo já apresentou 
ao diretor Rogério Gomes um 
mapa com todos os locais possíveis 
para as externas de “Pantanal”. As 
gravações começam em abril e o 
autor Bruno Luperi já está bem 
avançado na adaptação do texto de 
Benedito Ruy Barbosa.

CAUTELA
A direção da Band trabalha com 

vários projetos para o ano que vem. 
O planejamento está feito. Porém, 
as decisões definitivas só serão 
tomadas no momento oportuno. 
Por aí se entenda quando chegar 
uma vacina e vier a existir total 
segurança.  

CUIDADOS
Claudete Troiano, no programa 

“Vou te Contar” da Rede TV!, 
segunda-feira, dará início à semana 
de Natal, com uma externa do 
Mercado Municipal de São Paulo. 
A gravação foi acompanhada de 
um rigoroso protocolo de saúde, 
envolvendo toda a equipe.

 ESTEVAM AVELLAR

NA BOA
Dani Calabresa postou nas redes 
sociais que toparia participar de “A 
Fazenda”. Mas desde que tivesse 
Xuxa, Ivete Sangalo, Claudia Leitte 
e Anitta como companheiras de 
confinamento. Quem não.



16 ESPORTES SÁBADO E DOMINGO, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2020  |

 KELLY CESTARII/WSL 

Paralisada por quase uma semana 
em função de casos de corona-
vírus entre membros da organi-

zação, a etapa de Pipeline do Circuito 
Mundial de Surfe foi retomada nesta 
quinta-feira. E o Brasil colocou Ítalo 
Ferreira, Gabriel Medina, Miguel Pupo 
e Jadson André nas oitavas de final do 
Pipe Masters, que abre a temporada 
2021.

O retorno dos surfistas está previs-
to para domingo, junto com a sequên-
cia da etapa feminina, o Pipe Masters.

Atual campeão mundial, Italo 
encarou na terceira fase o havaiano 
Sebastian Zietz. E o derrotou por 10,16 
a 2,06. 

Seu adversário nas oitavas de final 
vai ser o australiano Ryan Callinan, que 
na fase anterior passou pelo brasileiro 
Yago Dora por 7,73 a 6,67.

Medina, dono de dois títulos mun-
diais, superou por 11,83 a 6,34 o aus-
traliano Morgan Cibilic. Seu rival nas 
oitavas de final será o australiano Jack 
Freestone. Miguel Pupo, por sua vez, se 
classificou ao ganhar a bateria contra 
o norte-americano Kolohe Andino por 
10,47 a 7,70. O francês Jeremy Flores se-

rá o seu oponente nas oitavas de final.
O potiguar Jadson André derrotou 

o francês Michel Bourez por 9,66 a 4,33. 
E duelará nas oitavas de final com o 
japonês Kanoa Igarashi, que fez 10 a 9 
no também brasileiro Deivid Silva na 
terceira fase.

Peterson Crisanto teve um dia agi-
tado no Havaí. Com 4,87, derrotou o 
norte-americano Conner Coffin (2,93) 
e o italiano Leonardo Fioravanti (4,50) 
na repescagem. Depois, se garantiu nas 
oitavas ao ganhar a sua bateria contra 
o americano Griffin Colapinto por 9,10 
a 4,33. Só que aí perdeu no reencontro 
dom Fioravanti por 10,33 a 6,73.

Caio Ibelli também foi às oitavas 
de final ao derrotar o australiano Wade 
Carmichael por 9,30 a 5,57. Mas acabou 
sendo superado pelo sul-africano Jordy 
Smith por 11,67 a 7,43.

OUTRAS QUEDAS
Fioravanti ainda foi o algoz de Fili-

pe Toledo na terceira fase, na qual Yago 
Dora e Deivid Silva também deixaram 
a disputa. Já Alex Ribeiro e Adriano de 
Souza, o Mineirinho, foram eliminados 
do Pipe Masters na repescagem.

Potiguares Ítalo Ferreira e Jadson 
André vão às oitavas do Pipe Masters
SURFE | Atual campeão mundial do torneio, o surfista Italo Ferreira encarou na terceira fase o havaiano Sebastian Zietz. Ele derrotou por 10,16 a 2,06. Seu adversário nas oitavas de final 
vai ser o australiano Ryan Callinan. O outro potiguar, Jadson André, derrotou o francês Michel Bourez por 9,66 a 4,33. Ele duelará nas oitavas de final com o japonês Kanoa Igarashi

Retorno dos surfistas ao mar havaiano está previsto para domingo 20, junto com a sequência da etapa feminina, o Pipe Masters

Ainda internado no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, o 
técnico Vanderlei Luxemburgo 

divulgou nesta sexta-feira um vídeo 
nas redes sociais para revelar que se 
sente bem melhor dos sintomas do no-
vo coronavírus. O treinador de 68 anos 
recebe cuidados médicos há uma se-
mana, mas revelou não ter mais febre 

e disse que nos próximos dias já deve 
receber alta e poderá terminar a recu-
peração em casa.

“Agradeço a todos vocês pelo cari-
nho, quero retribuir. Aos amigos, aos 
fãs, a todos que torceram que por mim, 
o meu muito obrigado. Estou próximo 
de sair daqui. Não estou curado, mas 
estou quase bom”, disse o treinador.

Luxemburgo diz estar quase 
recuperado do coronavírus

COVID-19

Casares diz contar com ‘ajuda de 
Kaká’ em sua gestão no São Paulo
Kaká retornará ao São Paulo 

em 2021. Não como jogador, 
mas como dirigente. Segundo 

o presidente eleito do clube paulista, 
Julio Casares, o ex-atleta integrará um 
“grupo de inteligência” na gestão que 
começa efetivamente no primeiro dia 
de 2021, mas já está em andamento 

na fase de transição da saída de Car-
los Augusto de Barros e Silva, o Leco.

“Eu não tenho dúvidas de que o 
Kaká irá nos ajudar”, afirmou Casa-
res, em entrevista ao canal BandS-
ports.

O presidente explicou que a par-
ceria entre ex-jogador e clube não 

será remunerada. Segundo Casares, 
esse é um pedido do próprio jogador, 
que pretende retornar ao clube como 
uma espécie de “estagiário”. “Ele me 
disse: Julio, quero continuar apren-
dendo”, disse o dirigente, que avaliou 
que é desse tipo de ajuda que o São 
Paulo precisa. 
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