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Juiz derruba lei que dava 
30 minutos de carência 
em estacionamentos

Proposta pune com até 
5 anos de prisão quem 
espalha fake news

Candidato do Novo a 
prefeito quer governar 
com apenas 8 secretarias

DECISÃO. 6 | Autor da lei, vereador 
Klaus Araújo (Solidariedade, foto) 
disse que vai tentar reverter decisão 
na Justiça. Por enquanto, fica 
valendo lei anterior, de tempo mínimo 
de 15 minutos sem cobrança de taxa 
para estacionar veículos

INTERNET. 5 | Texto, elaborado 
pelo deputado Orlando Silva 
(PCdoB, foto), foi encaminhado aos 
parlamentares que fazem parte do 
grupo constituído para elaborar um 
projeto alternativo ao do Senado, que 
é criticado por entidades

PLANO DE GOVERNO. 4 | Disputando 
uma eleição pela 1ª vez, Fernando 
Pinto (Novo) propõe grande 
diminuição da estrutura da Prefeitura 
do Natal, incluindo  privatização da 
Urbana, e compartilhamento de 
escritórios para enxugar gastos

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN JOSÉ ALDENIR / AGORA RN REPRODUÇÃO

ECONOMIA. 10 | Governo do RN lançou nesta segunda-feira 21 programa para estimular 
crescimento da economia. Programa vai promover refinanciamento de dívidas (Refis) para 
débitos de empresas contraídos até julho último, bem como prorrogar a certidão negativa 
para empresas até dezembro deste ano, entre outras medidas

Impulso à retomada econômica 
e geração de emprego e renda

PARALISAÇÃO. 2 | Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu nesta segunda-feira 21 que os funcionários dos 
Correios devem receber um reajuste de 2,6% e retomar as atividades a partir desta terça-feira 22, sob pena 
de multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Greve de trabalhadores da estatal começou em 17 de 
agosto e, de acordo com o entendimento do TST, o movimento não foi abusivo. Categoria ainda vai avaliar

Justiça do Trabalho 
determina reajuste
e manda encerrar 
greve dos Correios

Hering confirma 
fechamento de fábrica 
em Parnamirim

Primavera começa 
hoje com previsão de 
temperaturas mais altas

RN tem menor número 
de novos casos diários 
de Covid em 3 meses

ECONOMIA. 11 | Decisão acontece 
após uma queda de quase 90% no 
lucro do 1ª trimestre. Contratos com 
oficinas de costura serão encerrados

CLIMA. 12 | Temperatura deve variar 
entre 29°c a 31°C no mês de outubro 
no RN; especialista traz dicas sobre 
como se proteger

PANDEMIA. 7 | Nesta segunda-feira 
foram confirmados 33 novos casos. 
É o número mais baixo desde 5 de 
junho, quando foram 16 novos casos
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O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) decidiu nesta segunda-
-feira 21 que os funcionários dos 

Correios devem receber um reajuste de 
2,6% e retomar as atividades a partir 
desta terça-feira 22, sob pena de multa 
de R$ 100 mil em caso de descumpri-
mento.

A greve de trabalhadores da estatal 
começou em 17 de agosto e, de acordo 
com o entendimento do TST, o movi-
mento não foi abusivo.

No entanto, os ministros da Seção 
de Dissídios Coletivos do TST - onde 
o caso foi deliberado - determinaram, 
por maioria, que sejam descontados 
do salário dos funcionários metade dos 
dias de greve, sendo que a outra meta-
de deverá ser compensada.

O secretário-geral da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Em-
presa dos Correios e Similares, José 
Rivaldo, a� rma que, para a entidade, 
a greve continua. O resultado do julga-
mento será discutido nesta terça em 
assembleia com os trabalhadores.

Em 2019, após uma semana de 
greve, o TST mediou o acordo coletivo 
entre os trabalhadores e os Correios 
previsto para durar até o � m de 2021. No 
mês passado, no entanto, o plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) con� r-

mou uma liminar concedida pelo mi-
nistro Dias To� oli, numa vitória para os 
Correios. Na prática, estavam suspensas 
70 das 79 cláusulas contidas no acordo.

As cláusulas retiradas tratavam de 
questões como 30% do adicional de 

risco, vale-alimentação, licença ma-
ternidade de 180 dias, auxílio-creche, 
indenização por morte e auxílio para 
� lhos com necessidades especiais, 
além de pagamentos como adicional 
noturno e horas extras. A estatal infor-
mou à época que os salários seguiam 
resguardados, e que os trabalhadores 
continuam tendo acesso, por exemplo, 
ao benefício auxílio-creche e ao tíquete 
refeição e alimentação, em quantida-
des adequadas aos dias uteis no mês, 
de acordo com a jornada de cada tra-
balhador. Os outros pontos, contudo, 
eram insustentáveis devido à crise 
� nanceira.

A questão então foi discutida no 
julgamento pelo TST nesta segunda-
-feira. Quanto a esse ponto, o ministro 
Ives Gandra Filho apresentou o voto 
vencedor na sessão, propondo que se-
jam mantidas 20 cláusulas referentes 
a benefícios sociais e outras nove que 
já foram aceitas pelos Correios.  Essa 
cláusulas não representam custos ex-
tras aos Correios.

TST manda encerrar greve dos 
Correios, mas sindicato quer manter
PARALISAÇÃO | Tribunal avaliou que greve não foi abusiva. Com isso, funcionários devem compensar metade dos dias parados e o restante
será descontado. Sindicato diz que ainda vai fazer assembleia, mas orientou que paralisação seja mantida porque decisão não foi satisfatória

Trabalhadores dos Correios durante manifestação em frente a agência da Av. Hermes da Fonseca

SINTECT RN / REPRODUÇÃO

A Câmara dos Deputados adiou 
a votação do projeto de lei que 
altera o Código de Trânsito Bra-

sileiro (CTB), que estava prevista para 
esta segunda-feira 21.

A proposta, que deve ser analisada 
nesta terça 22, seria votada após uma 
série de medidas provisórias que esta-
vam na pauta prestes a caducar.

O projeto, que amplia para dez 
anos a validade da carteira de motoris-
tas com menos de 50 anos de idade, foi 
aprovado na Câmara em junho. O texto 
voltou à Casa após o Senado aprovar 12 
mudanças na proposta.

O relator, deputado Juscelino Filho 
(DEM), acatou oito alterações dos se-
nadores. A principal delas, proposta por 
Fabiano Contarato (Rede-ES), mantém 
pena de prisão ao motorista embriagado 
que tenha provocado acidente grave.

A articulação política do Planalto 
dá prioridade à proposta. A ideia é que 
Jair Bolsonaro sancione o novo Código 
de Trânsito nos próximos dias, durante 
a Semana Nacional do Trânsito, que se 

encerra na sexta 25.
Um dos pontos polêmicas debatidos 

após a apresentação do projeto foi a altera-
ção do número de pontos necessários para 
a suspensão da carteira. O governo queria 
aumentar de 20 para 40 o limite para que o 
infrator tivesse o documento cassado.

A medida, como foi sugerida, aca-
bou sendo rejeitada no Senado. Mas 

houve uma modi� cação na regra atual. 
Com 20 pontos, se o condutor tiver du-
as ou mais infrações gravíssimas, terá a 
carteira suspensa.  Se tiver apenas uma 
infração gravíssima, será impedido de 
dirigir ao alcançar 30 pontos. E se não 
constar entre as suas multas nenhuma 
infração gravíssima poderá acumular 
40 pontos.

Entre os principais pontos do projeto, está a elevação para 10 anos da validade da CNH

Câmara adia votação do PL do 
trânsito, e Planalto quer agilidade

FICOU PARA HOJE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ROSINEI COUTINHO / STF

O procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, enviou ma-
nifestação ao Supremo Tribu-

nal Federal (STF) nesta segunda-feira 
21 defendendo que o Judiciário não 
inter� ra na possibilidade de reeleição 
para as presidências da Câmara dos 
Deputados e do Senado.

O parecer de Aras foi em resposta 
a uma ação direta de inconstitucio-
nalidade movida pelo PTB para ten-
tar barrar a permanência de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) nos comandos das Casas 
legislativas.

Aras defende o “primado da se-
paração de Poderes” e cita que isso 
impossibilita “intervenção judicial 
na indagação de critérios interpreta-
tivos de preceitos regimentais de� ni-
dos pelas casas legislativas”.

“Não cabe ao Judiciário, ainda 
que pela via do controle abstrato de 
normas, substituir-se ao Legislativo a 
� m de de� nir qual o real signi� cado 
da previsão regimental. Tal conduta 
representa inequívoca afronta ao 

princípio da divisão funcional de Po-
der”, a� rmou o procurador-geral.

A Advocacia-Geral da União tam-
bém havia se manifestado no mesmo 
sentido, contra a interferência do Ju-
diciário na eleição para a presidência 
das casas.

Procurador-geral da República, Augusto Aras

Justiça não deve interferir em 
eleição no Congresso, diz Aras

POLÊMICA  

RELAÇÕES EXTERIORES

A Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) do Senado 
aprovou nesta segunda-feira 
21 convite para que o chance-
ler Ernesto Araújo fale sobre a 
visita do secretário de Estado 
dos Estados Unidos, Mike 
Pompeo, na sexta-feira 18, a 
Roraima, e suas declarações 
sobre a Venezuela. A audiên-
cia deve ser realizada nesta 
quinta-feira 24.

Em Roraima, ao lado de 
Ernesto Araújo, Pompeo vol-
tou a endurecer o tom contra 
o ditador venezuelano Nicolás 
Maduro.

No encontro, o secretário 
a� rmou que Maduro não é 
apenas um líder que destruiu 
seu país numa crise com as 
proporções mais extraordiná-
rias na história moderna. “Ele 
também é um narcotra� cante, 
que envia drogas ilícitas aos 
Estados Unidos e aos america-
nos, todos os dias”, disse o se-
cretário de Estado americano. 

SENADO CONVIDA 
ARAÚJO PARA
FALAR SOBRE
VISITA DE POMPEO
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TIAGO REBOLO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), sancionou a Reforma 
da Previdência Municipal. Co-

mo não houve vetos, o assunto não 
precisará mais voltar para análise da 
Câmara, e as novas regras entrarão 
em vigor no dia 30 de setembro. Os 
detalhes foram publicados na última 
quinta-feira 17 no Diário Oficial do 
Município.

De acordo com a lei, todos os servi-
dores da ativa agora terão um desconto 
de 14% nos salários para a previdência. 
Hoje, essa alíquota é de 11%. Ou seja, 
servidores públicos passarão a contri-
buir mais para o regime previdenciário 
da Prefeitura do Natal.

Aposentados e pensionistas paga-
rão a mesma taxa (14%), mas apenas 
sobre o valor que exceder R$ 6.101,05, 
no caso dos que ganham acima disso. 
Quem tem benefício até este valor vai 
permanecer isento de contribuição.

A contribuição patronal, paga pela 
prefeitura todos os meses, seguirá em 
22% sobre o salário bruto dos servidores.

A nova Previdência Municipal foi 
aprovada pela Câmara em 25 de agos-
to. A votação em segundo turno teve 20 

votos a favor do texto e 7 contrários.
Apesar de a lei entrar em vigor no 

fim deste mês, servidores da ativa, apo-
sentados e pensionistas só vão sentir 
as mudanças nos contracheques a 
partir de janeiro de 2021. Isso porque, 
segundo a Constituição, novos tributos 
e contribuições só podem ser cobrados 
90 dias após a publicação da lei. O Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos (NatalPrev) confirmou ao Agora 
RN que vai respeitar esse prazo.

A reforma sancionada também 
estabelece uma nova fonte de arreca-
dação para a Previdência. Segundo a 
lei, além das contribuições dos servi-
dores e da própria Prefeitura, 5% da 
arrecadação do Município com débitos 
inscritos na Dívida Ativa deverão ser 
destinados ao regime previdenciário, 
para abater o déficit existente.

Essa medida valerá pelos próximos 
vinte anos, começando em 3% a partir 
de 2022, chegando a 5% em 2027.

A PREVIDÊNCIA
Com a sanção do prefeito Álvaro 

Dias à reforma aprovada na Câmara, o 
Município de Natal conseguiu atender 
à exigência do Governo Federal. Uma 
portaria do Ministério da Economia 

deu até 30 de setembro para que esta-
dos e municípios com regime próprio 
de Previdência se adequasse à Emenda 
Constitucional 103 (Reforma da Previ-
dência Geral).

Além de atender à determinação 
federal, a reforma tem o objetivo de 
reduzir o déficit do regime próprio de 
previdência em Natal.

Em Natal, o regime previdenciário 
funciona segundo o modelo de “segre-
gação de massas”, com dois fundos. 
Isso significa que quem ingressou no 
serviço público municipal até 2002 
está ligado ao Fundo Financeiro de 
Previdência (Funfipre). Já quem foi 
contratado de 2002 para cá está segu-
rado pelo Fundo Capitalizado de Previ-

dência (Funcapre).
O Funcapre é superavitário. Ou 

seja, arrecada mais do que o que gasta 
com benefícios. De acordo com o Na-
talPrev, o saldo do patrimônio líquido 
desse fundo era, em 31 de dezembro de 
2019, de R$ 494,5 milhões.

O recurso, que segue guardado, é 
fruto das contribuições dos servidores 
e da própria Prefeitura, que renderam 
a uma taxa de 12,22% no ano passado. 
A verba servirá para pagar aposentado-
rias e pensões no futuro.

No outro fundo, o Funfipre, há défi-
cit. Todos os meses, a Prefeitura do Natal 
precisa aplicar uma média de R$ 15 mi-
lhões para cobrir a diferença entre o que 
foi arrecadado e o que precisa ser pago 
de benefícios previdenciários. Em todo 
o ano de 2019, foram R$ 195,5 milhões 
extraídos do Tesouro Municipal para 
cobrir o déficit financeiro desse fundo.

De acordo com o NatalPrev, no 
ano passado, foram aposentados 412 
servidores, o que fez com que o regime 
próprio de Previdência de Natal en-
cerrasse 2019 com 4.417 aposentados 
e 1.120 pensionistas, considerando os 
dois fundos. O universo total de segu-
rados é de mais de 17,6 mil servidores 
públicos.

Prefeito sanciona reforma, mas nova 
alíquota só vai ser cobrada em 2021
PREVIDÊNCIA  | De acordo com a lei, todos os servidores da ativa agora terão um desconto de 14% nos salários para a previdência. Hoje, essa alíquota é de 11%. Ou seja, servidores 
públicos passarão a contribuir mais para o regime previdenciário da Prefeitura do Natal. Mudança nos contracheques, porém, só vai ser sentida em janeiro, para respeitar Constituição

Recolhimento para o Instituto de Previdência dos Servidores (NatalPrev) só vai mudar em janeiro

O líder do governo na Câma-
ra, deputado Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), afirmou 

que está negociando com o presiden-
te da Casa, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), para aprovar o imposto di-
gital (conhecido como nova CMPF). 
Segundo ele, uma das possibilidades 
é criar o imposto por um período de 
transição de seis anos.

“Nós estamos trabalhando com o 
presidente Rodrigo Maia para fazer 
esse imposto por um período de tran-
sição de seis anos”, declarou Barros. 
Essa proposta ainda não havia sido 
apresentada pela equipe econômica 
de Bolsonaro.

Em julho, Maia afirmou que “não 
há espaço para a criação de novos 
impostos, inclusive uma nova CPMF“. 
Para ele, a carga tributária brasileira 
já é alta demais e a sociedade não 
admitiria novos impostos. “A gente 
precisa aprovar um sistema mais 
simples, transparente e cobrar do 
Estado a prestação de serviços de 
melhor qualidade”, disse.

Barros afirmou que o governo 

acredita que esse novo imposto será 
mais justo. “Estamos fazendo um es-
tudo também para mostrar que esse 
imposto é mais justo do que a tribu-
tação na folha de pagamento. É pre-
ciso de elementos de convencimento 
para que ele (Maia) possa mudar de 
posição”, declarou. Segundo ele, o tri-

buto será usado para financiar a de-
soneração da folha de pagamentos.

“Novo imposto ou imposto de 
transações digitais ou sei lá qual 
nome vai ser dado é para financiar 
a desoneração da folha. É desejo do 
presidente Bolsonaro desonerar a 
folha”, disse.

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR)

Líder do governo tenta negociar 
CPMF com “transição” de 6 anos

NOVO IMPOSTO

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

Seis dos sete integrantes do 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro (TRE-RJ) 

votaram nesta segunda-feira 21 
para tornar inelegível, até 2026, o 
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella (Republicanos), candidato 
à reeleição.

O julgamento, no entanto, 
teve pedido de vista do juiz Vitor 
Marcelo, advogado que integra a 
Corte. Ele prometeu apresentar 
seu voto na sessão da próxima 
quinta-feira 24. A efetiva cassação 
dos direitos políticos depende da 
proclamação do resultado, ao fi-
nal do julgamento.

Crivella foi acusado de abuso 
de poder político, em 2018. Em 
setembro daquele ano, ele par-
ticipou de comício do filho para 
funcionários da Comlurb, durante 
horário de expediente, com uso 
de veículos da empresa. A ação foi 
apresentada pelo PSOL.

“É patente que a utilização de 
bens móveis da Comlurb, bem co-
mo de funcionários em horário de 
expediente serviu aos interesses 

eleitorais dos candidatos investi-
gados, a confirmar as imputações 
feita relativas a práticas de con-
dutas vedadas por abuso de poder 
político”, disse o relator da ação, o 
desembargador Cláudio Dell’Orto.

Companhia de Águas e Esgotos do Rio

Maioria no TRE vota pela 
inelegibilidade de Crivella

RIO DE JANEIRO



PERITOS DIZEM QUE ACIDENTES 
PROVOCARAM FOGO NO PANTANAL

DIPLOMACIA DÁ O TOM DA 
FALA DE BOLSONARO NA ONU 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

GREVE INÚTIL
Após uma greve sem sentido, 

destinada a manter regalias como 
o vale-peru, os Correios saem ainda 
mais fragilizados e os funcionários, 
além da folga anual, com apenas 2,5% 
de reajuste.

ATIVISMO NO BOLSO
ONGs europeias e indígenas 

da Colômbia e Brasil, claramente 
a serviço de rivais do Brasil 
no agronegócio, pressionam 
supermercados da França, como o 
Casino, a “rastrear a carne ilegal que 
vende na América do Sul”. O objetivo 
é inviabilizar o comércio, não ajudar o 
meio-ambiente.

DOIS LADOS DA MOEDA
O chanceler Ernesto Araújo 

comemorou a parceria e a nova cota 
de 310 mil toneladas de açúcar a 
ser exportado do Brasil aos EUA. O 
problema é o custo disso: importação 
a taxa zero de etanol podre, à base de 
milho.

É QUESTÃO PESSOAL?
Um dos líderes dos médicos 

peritos deu ontem, na Rádio 
Bandeirantes, uma pista sobre sua 

incansável hostilidade à cúpula 
atual do INSS: a mulher dele já não 
faz parte da direção a autarquia. Ah, 
bom.

GOLPE SEM FUTURO
O presidente do TRE-SP, 

desembargador Waldir Sebastião de 
Nuevo Campos Júnior, não acredita 
em eventual golpe de prefeitos que, 
mal nas pesquisas, decidam adiar 
a eleição alegando pandemia: “É a 
Justiça Eleitoral que de� ne data de 
eleição”, avisa.

CRÉDITO NO NORDESTE
O Ministério do Desenvolvimento 

Regional realizou 47,2 mil operações 
de crédito no Nordeste, desde abril, 
com pequenos empreendedores. 
O governo da Bahia, do petista Rui 
Costa, até parece aliado do governo 
Bolsonaro: levou R$319,1 milhões em 
7.142 contratos.

REDUÇÃO DA MÁQUINA
A PEC 431 prevê economia de R$ 

2,1 bilhões a cada quatro anos, com a 
redução do número de parlamentares 
federais e estaduais. O máximo de 
federais seria reduzido para 65 por 
estado, e estaduais a 86 por estado.

O presidente Jair Bolsonaro já gravou o vídeo do discurso de abertura 
da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ser exibido às 10h15 
desta terça 22, no qual a linguagem diplomática será utilizada para citar 
avanços no combate a incêndios da Amazônia e lembrar que o Brasil é 
vítima dos interesses contrariados de rivais no agronegócio e de ONGs 
que perderam dinheiro e in� uência em seu governo. Também descreverá 
as respostas do País à crise da pandemia, como o auxílio emergencial que 
protegeu os mais pobres e ainda os fez sair da linha de pobreza.

RESPOSTAS
O discurso adota tom mais 

ameno que a fala do ministro 
Augusto Heleno (GSI), nesta 
segunda 21, mas não deixará 
críticas sem resposta.

ELOGIOS À DEMOCRACIA
Bolsonaro também vai se 

associar às críticas à ditadura 

venezuelana, rea� rmando os 
compromissos do seu governo 
com a democracia.

ACENOS POLÍTICOS
O presidente fará acenos 

aos demais países, de olho na 
candidatura do Brasil a assento 
temporário no Conselho de 
Segurança, ano que vem.

A crítica do ministro do GSI, general Augusto Heleno, sobre os motivos escusos 
envolvidos em acusações sobre incêndios no Pantanal encontra respaldo em 
peritos do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional que 

analisaram queimadas no MT e MS. Análises revelaram que o governo foi “culpado” 
por curtos-circuitos em máquinas agrícolas, rompimento de cabos de alta tensão e 
acidentes de trânsito que iniciaram o fogo que, com clima seco, destruiu milhares de 
hectares.  O aproveitamento político foi obtido no ano passado com a “Amazônia em 
chamas”, que depois uma ONG reconheceu ter sido dentro da média. Os peritos 
também encontraram evidências de incêndio iniciado pela “queima de raízes para o 
uso de fumaça a fim de retirar os favos de mel”. “Milhares de propriedades rurais no 
Pantanal e o fogo começou em 5 ou 6”, disse a senadora Simone Tebet, ao criticar a 
“cegueira ideológica”. Curiosamente, o recorde de focos de incêndio na região era de 
2005, na era Lula, mas o governo petista jamais foi denominado de “incendiário”.
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ENXUGAMENTO | Segundo Fernando Pinto, muitas das 25 secretarias e órgãos poderiam ser uma pasta
só, pois tratam de “assuntos correlatos” – “o que inevitavelmente torna a administração letárgica”, diz ele

Disputando uma eleição pela 
primeira vez em 2020, o candi-
dato do Partido Novo a prefeito 

de Natal, Fernando Pinto, propõe di-
minuir drasticamente a estrutura da 
gestão municipal. Apresentando-se 
como liberal, o advogado e empresário 
defende a redução da burocracia para, 
segundo ele, facilitar o acesso dos cida-
dãos natalenses aos serviços públicos.

Em seu plano de governo, entre-
gue à Justiça Eleitoral do Rio Grande 
do Norte e já disponível para consulta 
dos eleitores, Fernando Pinto promete 
reduzir a oito o número de secretarias 
e órgãos municipais da administração 
direta. Hoje, na gestão do prefeito Ál-
varo Dias (PSDB), que é candidato à 
reeleição, há 25 estruturas desse tipo.

“A atual Prefeitura do Natal possui 
estrutura soberba. Para citar exemplos, 
existem cinco assessorias ‘especiais’ e 
seis assistentes de gabinete somente 
para o prefeito. O gabinete do vice-pre-
feito, aparentemente, apresenta uma 
estrutura duplicada com a do prefeito. 
Ambos os gabinetes têm um ‘departa-
mento de articulação com conselhos 
municipais’”, critica o candidato.

Segundo Fernando Pinto, muitas 
das 25 secretarias e órgãos poderiam 
ser uma pasta só, pois tratam de “as-
suntos correlatos” – “o que inevitavel-
mente torna a administração letárgica, 
burocrática e cara”, diz ele.

O candidato do Partido Novo a� r-
ma que, se chegar ao Palácio Felipe 
Camarão, vai enxugar a máquina ad-
ministrativa.

“Reduziremos signi� cativamente 
os gastos pela prefeitura com burocra-
cias e serviços não essenciais, para que, 
com a imediata economia de recursos 
do cidadão, possamos privilegiar a vi-
da do indivíduo, melhorando e simpli-
� cando o acesso aos serviços que são 
verdadeiramente úteis: saúde, educa-

ção e segurança”, descreve, no plano de 
governo.

Fernando Pinto acrescenta que, 
em uma eventual gestão do Novo em 
Natal, será implementado o esquema 
de home o�  ce (trabalho em casa) para 
boa parte dos funcionários públicos 
municipais, inclusive secretários e o 
próprio prefeito, além do vice. Haverá, 
ainda, segundo a proposta, a opção de 
“coworking”, que é o trabalho em escri-
tórios compartilhados, para reduzir os 
gastos com prédios para as repartições 
públicas.

No plano de governo, Fernando 
Pinto sugere, ainda, a privatização da 
Companhia de Serviços Urbanos (Ur-
bana), que hoje coordena a política de 
destinação de resíduos sólidos.

Candidato a prefeito de Natal, Fernando Pinto (Novo) também sugere privatizar a Urbana

Candidato do Partido Novo a prefeito 
promete governar com 8 secretarias

PROPOSTA DE FERNANDO PINTO (NOVO)

 1 – Gabinete do Prefeito, que incorporaria a Secre-
taria de Relações Institucionais e Governança Solidária 
(Serig), a Ouvidoria e a Controladoria-Geral do Município;

1.1 – Secretaria de Desestatização, que incluiria a Vi-
ce-Prefeitura;

2 – Secretaria de Modernização, que incluiria as se-
cretarias de Gestão de Pessoas, Logística e Modernização 
(Segelm), de Mobilidade Urbana (STTU), de Obras Públi-
cas e Infraestrutura (Semov), de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), de Serviços 
Urbanos (Semsur), de Planejamento e Informação Tecnoló-
gica (Sempla), de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
(Semtas) e de Urbanismo, além do Procon e da Agência Re-
guladora de Serviços de Saneamento Básico (Arsban);

3 – Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, uni� can-
do as duas pastas que existem separadamente hoje;

4 – Secretaria da Fazenda Municipal, que incorporaria 
a de Tributação e o Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos (NatalPrev);

5 – Secretaria de Educação, que também iria abranger 
a Funcarte, que passaria a se chamar Centro Cultural da 
Arte Natalense e Potiguar, e a Secretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer (SEL);

6 – Secretaria de Saúde, que iria abrigar a Empresa de 
Fomento e Segurança Alimentar e Nutricional (Alimen-
tar);

7 – Secretaria Municipal de Defesa Social, que coor-
denadoria a política de segurança pública e a Defesa Civil;

8 – Secretaria de Desenvolvimento e Atração de Inves-
timentos, que seria a nova nomenclatura da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

A PREFEITURA DO NATAL PASSARIA A TER AS SEGUINTES SECRETARIAS:

Reduziremos 
significativamente os 
gastos pela prefeitura com 
burocracias e serviços 
não essenciais, para que 
possamos privilegiar a vida 
do indivíduo”

“
FERNANDO PINTO (NOVO)
CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

REPRODUÇÃO
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MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

GOVERNO DO MARANHÃO / DIVULGAÇÃO

WALDEMIR BARRETO / AGÊNCIA SENADO

TECNOLOGIA | Texto foi encaminhado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e aos parlamentares 
que fazem parte do grupo constituído para construir um projeto alternativo ao do Senado, que é criticado

A proposta apresentada pelo de-
putado federal Orlando Silva 
(PCdoB-SP) ao grupo que deba-

te na Câmara o projeto de lei sobre fake 
news prevê prisão de até cinco anos a 
quem promover ou financiar disparos 
em massas de mensagens com conte-
údo falso.

O texto foi encaminhado ao presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), e aos parlamentares que fazem 
parte do grupo informal constituído 
para construir um projeto alternativo 
ao do Senado, que foi aprovado no fim 
de junho e é criticado por plataformas 
e especialistas em direito digital.

Agora, os parlamentares vão se de-
bruçar sobre a minuta para acabar de 
desenhar o projeto que será apresenta-
do aos demais deputados. Se aprovado, 
o texto ainda volta para o Senado, onde 
poderá ser modificado antes de seguir 
para sanção presidencial.

Na minuta, Orlando Silva propõe 
um capítulo para tipificar o crime de 
promover, constituir, financiar ou in-
tegrar ação coordenada, com a utiliza-
ção de robôs ou outros meios não ofe-
recidos pela plataforma, para disparo 
em massa de mensagens que veiculem 
conteúdo passível de sanção criminal 
ou fatos falsos “capazes de colocar em 
risco a vida, a integridade física e men-
tal, a segurança das pessoas, e a higidez 
do processo eleitoral”.

A pena sugerida é de reclusão, de 
um a cinco anos, e multa. Para o de-
putado, candidato à Prefeitura de São 
Paulo pelo PCdoB, é preciso combater 
os comportamentos da rede que pro-
duzem desinformação e “assassinato 
de reputação”.

“Isso interfere em eleições. Isso in-
terfere, por exemplo, na saúde pública. 
O que acontece com vacinas é um cri-
me. Você vê doenças que voltam a ter 

força em São Paulo por causa de pais 
que não vacinam seus filhos”, afirmou. 
“Esse tipo de comportamento tem 
que ser combatido. Têm estruturas 
criminosas que são organizadas para 
artificialmente influenciar a opinião 
pública. E tem gente pagando por isso.”

RASTREABILIDADE
O texto elaborado por Orlando 

Silva altera ainda o dispositivo sobre 
rastreabilidade das mensagens apro-
vado no Senado e que gerou discussões 
sobre potencial violação à privacidade 
dos usuários.

O projeto chancelado pelos sena-
dores prevê que registros das mensa-
gens encaminhadas por mais de cinco 
usuários e que alcançassem mais de 
mil usuários, em um período de 15 dias, 
deveriam ser guardados por três meses.

Silva propõe que as interações entre 
usuários, pelo mesmo prazo de 15 dias, 
só poderão ser preservadas e disponi-
bilizadas após determinação judicial e 
com o objetivo de constituir prova em 

investigação e instrução penal.
O dispositivo prevê o armazena-

mento de dados de envio e recebimen-
to de mensagens da conta do usuário e 
devem incluir data e hora de sua ocor-
rência, e que a polícia ou o Ministério 
Público podem prorrogar a preserva-
ção do registro por mais 15 dias. De-
pois disso, o aplicativo de mensagem 
pode eliminar os registros.

A proposta do deputado veda o 
funcionamento de contas automatiza-
das (robôs) não identificadas e exige a 
identificação, inclusive por documento 
válido, dos anunciantes e responsáveis 
por contas que impulsionam conte-
údos que tenham sido distribuídos 
após pagamento ao provedor de redes 
sociais.

Se isso não acontecer, o texto de 
Orlando Silva prevê que a plataforma 
tenha responsabilidade solidária pe-
los danos provocados pelo conteúdo 
difundido – algo que o presidente da 
Câmara vem defendendo desde que o 
projeto passou pelo Senado.

Proposta é de autoria do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP): ‘Fake news interferem em eleições’

Proposta pune com até 5 anos
de prisão quem espalha fake news

O governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB) pediu 
nesta segunda-feira 21, duran-

te evento do PT, a unidade da esquer-
da ainda nas eleições municipais des-
te ano como forma de pavimentar a 
criação de uma frente em 2022.

“Penso que nós devemos desde 
logo abrir debates sobre pactos pro-
gressistas para que não fiquemos 
apenas na última hora debatendo 
nas 96 cidades brasileiras (onde há 
segundo turno)”, disse Dino.

Segundo ele, o “Plano de Recons-
trução e Transformação do Brasil”, 
documento apresentado pelo PT 
para combater o bolsonarismo, que 
contou com colaborações de outros 
partidos como PSOL, PCdoB, PSB 
e PDT, pode ser um “referencial” de 
unidade da esquerda hoje dividida 
em função de interesses divergentes 
nas eleições municipais e em dois 
grandes projetos voltados para 2022: 
o do PT e o de Ciro Gomes (PDT).

Dino também alertou para a ne-
cessidade de os partidos de esquerda 
ampliarem o diálogo para além do 
próprio campo. “Precisamos esten-
der nossa palavra para além dos con-
vertidos. Não basta que falemos para 
nós mesmos”, afirmou o governador, 
visto como uma opção para 2022.

O senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) cumpriu a 
promessa e não compareceu à 

acareação marcada para esta segun-
da-feira 21 com o empresário Paulo 
Marinho. Suplente dele no Senado, 
mas hoje adversário, Marinho acusa 
o filho do presidente Jair Bolsonaro 
de ter recebido informações vazadas 
sobre a Operação Furna da Onça du-
rante a eleição de 2018.

Os dois foram convocados para 
ficar frente a frente, já que deram 
versões distintas sobre o episódio. A 
acareação é um confronto de alega-
ções. Flávio esteve nesta segunda-
-feira em agendas no Amazonas e, 
segundo sua defesa, não compareceu 
ao Ministério Público Federal no Rio 
porque, como senador, tem prerroga-
tiva para escolher a data e o local do 
encontro. Ele quer que seja no dia 5 
de outubro, em Brasília.

Marinho foi ao MPF e, ao chegar, 
provocou o senador. “Alguém mentiu, 
né? E não fui eu”, disse. Em entrevista 
à Folha de S. Paulo, ele alegou que 
advogados ligados a Flávio ficaram 

sabendo da deflagração da Furna da 
Onça, que teria sido atrasada de pro-
pósito para não prejudicar o então 
deputado estadual e sua família nas 
eleições.

Apesar de não ter sido alvo da 
Furna, que mirou deputados liga-
dos ao ex-governador Sérgio Cabral 
(MDB), foi no âmbito dela que surgiu 
o relatório de inteligência financeira 
que identificou movimentações atí-
picas nas contas de Fabrício Queiroz, 
ex-assessor de Flávio.

Governador Flávio Dino (Maranhão)

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos)

Flávio Dino pede união
da esquerda já para 2020

Flávio Bolsonaro não vai
à acareação com Marinho

“FRENTE AMPLA”

FURNA DA ONÇA

A juíza Maria Cristina de Britto 
Lima, da 4ª Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro, determinou que 

o Twitter “torne indisponível”, ou seja, 
retire do ar, em até 24 horas, uma pu-
blicação veiculada pelo presidente Jair 
Bolsonaro em julho do ano passado.

Na postagem, Bolsonaro usa um 
trecho do documentário O Processo, 
dirigido pela cineasta Maria Augusta 
Ramos, sobre os bastidores do proces-
so de impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff.

Na gravação, Gilberto Carvalho, 

que foi ministro de Dilma, conversa 
com correligionários sobre a relação 
dos governos petistas com os meios 
de comunicação. O vídeo é apresen-
tado por Bolsonaro como uma filma-
gem vazada. Para a juíza, o presidente 
violou o direito autoral da obra.

Juíza manda Twitter apagar post
DIREITO AUTORAL
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes:  o Sr. RICARDO CRISTIAN URIBE LEWY, chileno, divorciado, comerciante, portador do Cédula de 
Identidade chilena sob o n° 10.535.900-4, portador do CPF/MF n° 718.487.424-28, e, a Sra. LORENA DEL PILAR VIDAL 
ROJAS, chilena, divorciada, empresária, passaporte emitido pela Republica de Chile sob o n° F24008087, portadora do 
CPF/MF n° 718.487.264-90, ambos residentes e domiciliados na Rua Isidoro Dubournais, 115, El Quisco, Chile, CEP: 
2700000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.308,97m²(mil, trezentos e oito metros e noventa e sete decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.038.06.1044.0000.4 e, sequencial n° 
1.009023.1. L I M I T E S   E  C O N F R O N T A Ç Õ E S 

NORTE: Com  Dario Sancho Diaz. 

LESTE: Com  José Daniel Aran Fernandez. 

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

OESTE: Com  Rua Projetada. 

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 52.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Dario Sancho Diaz, a Sra. Carolina Pires Pinto, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e 
o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante:  a Sra. ZILDA CELIA MAIA JAKOBS, brasileira, solteiro, comerciante, portadora do RG sob o n° 487.772, 
portadora do CPF/MF n° 778.628.134-72, residente e domiciliado na Rua Ferro Cardoso, n° 148, bloco B, Apto 501, Rocas, 
Natal/RN, CEP: 59012-140, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 127,98m²(cento e vinte sete metros e noventa e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.012.01.0140.0000.7 e, sequencial n° 1.000210.3.  Inicia-se a 
descrição deste perímetro ao Norte partindo do P-1 de coordenadas N-9.310.905,00 e E-273.269,93, até o P-2 de 
coordenadas N-9.310.909,65 e E-273.274,81 medindo 7,45 metros, limitando-se com Adauto Barbosa Silveira, deste, 
segue, limitando-se ao Leste até o P-3 de coordenadas N-9.310.893,14 e E-273.285,75 medindo 19,80 metros, limitando-se 
com Mister Barbosa Silveira, deste, segue, limitando-se ao Sul até o P-4 de coordenadas N-9.310.890,00 e E-273.281,93 
medindo 5,70 metros, limitando-se com Tébia Barbosa Silveira, deste, segue, limitando-se ao Oeste até o P-1 medindo 
19,10 metros, limitando-se com Tazia Barbosa Silveira, ponto inicial da descrição deste perímetro.                                                                                                                              
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Adalto Barbosa Silveira, o Sr. Mister Barbosa 
Silveira, a Sra. Tazia Barbosa Silveira, a Sra. Tébia Barbosa Silveira, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LO – LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes licenças:  
 
LO para a LS nº 2019-133591/TEC/LS-0123, referente a extração mineral de saibro para uso na construção civil, 
localidade Sítio Carrapateira, Zona Rural do Município de Ruy Barbosa/RN.  
 
LO para LS nº 2019-133400/TEC/LS-0121, referente a extração mineral de saibro para uso na construção civil 
localizada na Fazenda Laginha, zona rural de Bento Fernandes/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor- Superintendente 

 

2x4 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SÃO BENEDITO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.657/0001-04, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Renovação da Licença de Operação, 
com prazo de validade até 18/09/2026 para a Subestação Elevadora do Complexo 
Eólico Bloco Norte, localizada na Zona Rural, município de São Miguel do 
Gostoso/RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

DECISÃO | Com isso, fica mantida a lei anterior, de 2017, que determina apenas 15 minutos de carência. Lei 
derrubada agora foi promulgada pela Câmara Municipal de Natal no dia 11 de setembro e dobrava o tempo

O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, 
da 5ª Vara da Fazenda Pública 
de Natal, atendeu a um pedido 

do Shopping Via Direta e derrubou 
uma lei municipal que garantia aos 
consumidores 30 minutos de gratui-
dade nos estacionamentos pagos de 
estabelecimentos comerciais.

Com isso, � ca mantida a lei ante-
rior, de 2017, que determina apenas 15 
minutos de carência. A lei derrubada 
agora foi promulgada pela Câmara 
Municipal de Natal no dia 11 de se-
tembro e dobrava o tempo mínimo de 
gratuidade previsto na lei.

A Câmara promulgou a lei porque 
o prefeito Álvaro Dias não se pronun-
ciou após a aprovação dos vereadores, 
seja para sancionar ou vetar.

Ao entrar com a ação na Justiça, o 
Shopping Via Direta alegou que a nor-
ma é inconstitucional.

Na decisão, o juiz afirmou que a 
regra, caso fosse mantida, traria “indis-
cutível repercussão econômica” sobre as 
atividades desenvolvidas pelo shopping, 
que prestaria um serviço privado de for-
ma gratuita, mesmo que por 30 minutos.

“Não resta dúvida de que a demora 
no julgamento da ação poderá trazer 
danos � nanceiros às autoras, ocasio-
nando-lhes prejuízos com a ausência de 
arrecadação pelo uso gratuito dos espa-
ços de estacionamentos pagos, na área 
do shopping, mediante imposição do 
ente municipal”, escreveu o magistrado.

O juiz a� rmou, ainda, que existe 
entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) de que a regulação de 
estacionamentos em espaços privados 
é natureza do Direito Civil, ou seja, ape-
nas o Congresso Nacional pode legislar 
sobre o assunto.

Luiz Alberto Dantas Filho a� rmou 
que a decisão deve ser cumprida ime-
diatamente e deu um prazo de 30 dias 
para que a Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio se manifeste sobre o tema.

Após a decisão ser divulgada, o 
vereador Klaus Araújo (Solidarie-
dade), autor da lei, criticou o Sho-
pping Via Direta. “Desrespeito ao 
consumidor”, disse o parlamentar.

“É uma pena que alguns es-
tabelecimentos tenham entrado 
com liminares para cassar a e� cá-
cia da lei. Até porque há shoppings 
que, só para entrar, gastamos de 10 
a 12 minutos”, a� rmou o vereador.

Ele anunciou, ainda, que pre-
tende buscar a Justiça para que a lei 
seja mantida. “Vamos derrubar essas 
liminares e esse projeto vai valer, sim, 
para Natal toda. A aceitação dos con-
sumidores é praticamente unânime”.

Shopping foi à Justiça para manter regra atual, de tempo mínimo de 15 minutos para vagas

Juiz derruba lei que dava 30 minutos 
de carência em estacionamentos

Vereador de Natal critica shopping por não
seguir lei municipal: “Desrespeito ao consumidor”

O juiz Bruno Montenegro Dan-
tas, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública, negou nesta segunda-

-feira 21 um pedido para suspender o 
retorno às aulas presenciais nas esco-
las particulares de Natal. Com isso, as 
atividades poderão ser mantidas na 
rede privada de ensino.

Apesar da decisão, o magistrado re-
tirou a necessidade de os pais assinarem 
um termo de autorização para isentar 

as instituições de ensino ou o Poder Pú-
blico em caso de infecção pela Covid-19, 
doença provocada pelo novo coronaví-
rus. A medida está prevista no decreto 
do prefeito Álvaro Dias que autoriza a 
retomada das atividades nas escolas.

O juiz deu cinco dias para que a 
Prefeitura do Natal publique o teor 
da decisão no Diário O� cial do Mu-
nicípio, sob pena de pagamento de 
multa no valor de R$ 10 mil por dia.

O Agora RN mostrou, em repor-
tagem publicada no sábado 19, que 
a volta às aulas na rede privada foi 
tranquila na semana passada.

Dentro das escolas, estudantes, 
professores e demais servidores são 
obrigados a usar máscaras. Além 
disso, no interior das salas, as mesas 
e cadeiras estão distribuídas respei-
tando um distanciamento de cerca 
de 1 metro.

Juiz nega pedido para suspender 
aulas nas escolas privadas de Natal
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PEDRO VITORINO

O Rio Grande do Norte regis-
trou nesta segunda-feira 21 
apenas 33 novos casos de 

infecção pelo novo coronavírus nas 
últimas horas, segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap). 
O dado representa o menor número 
identi� cado em único dia desde 5 de 
junho, quando foram noti� cadas 16 
contaminações pela doença.

Apenas em setembro, de acordo 
com os dados o� ciais, esta é a ter-
ceira vez que o registro diário � ca 
abaixo dos 100 casos. A primeira vez 
ocorreu no dia 7 (68 casos); e a se-
gunda foi no dia 13 (63 casos). Entre 
os meses de julho e agosto, somente 
dois dias tiveram registros abaixo de 
100 contágios: 25 de julho (38 casos) 
e 20 de agosto (53 casos).

Com isso, o mês de setembro 
segue em plena redução dos casos 
con� rmados da Covid-19. Até esta 
segunda-feira, por exemplo, o mês so-
ma 5.226 contágios, o que representa 
uma redução de 31% em comparação 
ao mesmo período de agosto, que fe-
chou 7.634 casos.

Ao se comparar com o mês de ju-
lho, que representou o pico epidêmi-
co da Covid-19 no território potiguar, 
a redução do número de infecções 
� ca mais evidente. Entre os dias 1º e 
21 de julho, segundo a Sesap, foram 
registrados 12.368 casos da doença. 
Desta forma, os dados de setembro 
são 57% menores que há dois meses.

Desde que o primeiro caso de Co-
vid-19 foi registrado no Rio Grande 
do Norte, em 12 de março, a doença 

Número diário de casos de Covid-19 
no RN é o mais baixo desde 5 de junho

PANDEMIA | Até esta segunda-feira 21, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, setembro 
soma 5.226 contágios, o que representa redução de 31% em comparação ao mesmo período de agosto

Apenas uma morte causada pela Covid-19 foi confirmada nas últimas 24 horas, o que eleva total de potiguares mortos pela doença para 2.352

já infectou 67.217 pessoas. Há, tam-
bém, outros 31.719 casos suspeitos, 
que aguardam a análise clínica.

A desaceleração da doença tam-
bém pode ser vista com o número de 
potiguares mortos pela doença. Os 
números dos últimos 21 dias são três 
vezes menores do que os registros no 
mesmo período de agosto. Até o mo-
mento, a Sesap contabiliza 87 mortes 
em decorrência da Covid-19, contra 
as 275 registradas entre os dias 1º e 
21 de agosto.

Nesta segunda-feira, ainda se-
gundo a Sesap, foi contabilizada ape-
nas uma morte pela Covid-19. Com o 
resultado, o número total de potigua-
res mortos pela doença subiu para 
2.352 desde o início da pandemia no 
Rio Grande do Norte. Há, ainda, 312 
óbitos em investigação.

A redução nos casos con� rma-
dos da doença também se re� ete 
nas internações relacionadas com as 
complicações do contágio pelo novo 
coronavírus. Até esta segunda-feira, 
o mês de setembro soma um total de 
801 solicitações de internação para 
pacientes Covid-19, o que representa 
uma redução de 28,55% em relação 
ao mesmo período de agosto – com 
um total de 1.121 solicitações.

Hoje, a taxa de ocupação dos lei-
tos Covid-19 no Rio Grande do Norte 
é de 42%. 

São 249 pacientes internadas em 
leitos críticos e clínicos, con� rmados 
ou suspeitos com a doença respirató-
ria, em instalações públicas e priva-
das no Estado. 

TAXA DE TRANSMISSIBILIDADE 
O índice de transmissibilidade 

R(t) do novo coronavírus no Rio 
Grande do Norte é de 1,09, segundo 
os dados do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS) da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). O número mostra que 
ainda há risco de descontrole nos 
contágios da Covid-19. 

A taxa de transmissibilidade está 
acima de 1 nas regiões do Alto Oeste 
(1,06), Vale do Açu (1,07) e Agreste 
(1,15). 

No Seridó e Oeste, regiões nas 
quais era possível observar a taxa aci-
ma de 1 ao longo das últimas sema-
nas, é registrada uma transmissibili-
dade de 0,94 e 0,95, respectivamente; 
no Mato Grande, o índice é de 0,83, 
na Região Metropolitana de 0,86, e no 
Trairi e Potengi é de 0,83.

BRASIL
O Brasil registrou 377 novas mortes 

por Covid-19 nas últimas 24 horas, ele-
vando o total de óbitos pela doença a 
137 272. Os números foram divulgados 
nesta segunda-feira 21 pelo Ministério 
da Saúde.

De domingo para segunda, o País 
contabilizou 13.439 casos de covid-19 
Com isso, já são 4.558.068 confirma-
ções da doença. Desse total, 3.887.199 
(85,3%) correspondem aos recuperados 
e 533.597 (11,7%) em acompanhamento. 
Existem ainda 2.428 mortes em investi-
gação.  O Estado de São Paulo tem um to-
tal de 937.332 casos do novo coronavírus 
e 33.984 mortes pela doença.  

5.352 28% 67.217
é o número de potiguares mortos 

até esta segunda-feira 21 pela 
Covid-19

é a redução do número de 
solicitações de internação por 

Covid-19 em setembro

 é o números total contágios pelo 
novo coronavírus no Rio Grande 

do Norte

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, francês, solteiro, comerciante, titular do Passaporte de n° 
17FV06152, inscrito no CPF/MF sob o n° 700.340.544-05, residente e domiciliado à Rua da Gameleira, n° 100, Apto 09, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado à Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-
000, com 5.682,19m² (cinco mil, seiscentos e oitenta metros e dezenove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.07.1861.0000.8 e sequencial n° 1.003317.3, 
CEP: 59.178-000. Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 113,35m. Com 
Área II   LESTE: 60,90m. Com Rua Projetada SUL: 52,92m e 51,22m. Com Manoel Fidelis da Costa OESTE: 51,00m. 
Com Manoel Moreira Freire Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9309777.9008m. e E 
274180.4459m., situado no limite com  ÁREA II,  deste, segue com  azimute de 150º29'19" e distância de 60,90 m., 
confrontando neste trecho com RUA PROJETADA, até o vértice V2, de coordenadas N 9309724.7700m. e E 
274210.3212m.;  deste, segue com  azimute de 247º47'47" e distância de 52,92 m., confrontando neste trecho com 
MANOEL FIDELIS DA COSTA, até o vértice V3, de coordenadas N 9309704.2479m. e E 274161.2268m.;  deste, segue 
com  azimute de 218º39'35" e distância de 51,22 m., confrontando neste trecho com MANOEL FIDELIS DA COSTA, até o 
vértice V4, de coordenadas N 9309664.4554m. e E 274129.2294m.;  deste, segue com  azimute de 318º10'47" e distância 
de 51,00 m., confrontando neste trecho com MANOEL MOREIRA FREIRE, até o vértice V5, de coordenadas N 
9309702.5656m. e E 274095.2017m.;  deste, segue com  azimute de 48º34'35" e distância de 113,35 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA II, até o vértice V1 de coordenadas N 9309777.9008m. e E 274180.4459m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 86.000,08. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Manoel Fidelis da Costa, o Sr. Manoel Moreira 
Freire, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, francês, solteiro, comerciante, titular do Passaporte de n° 
17FV06152, inscrito no CPF/MF sob o n° 700.340.544-05, residente e domiciliado à Rua da Gameleira, n° 100, Apto 09, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado à Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-
000, com 6.004,64m² (seis mil e quatro metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.07.1800.0000.1 e sequencial n° 1.008803.2, 
CEP: 59.178-000. Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 108,20m. Com 
José Costa dos Santos, Dalvaneide Pereira da Silva Lima e Otávio Ricardo Oliveira   LESTE: 56,22m. Com Almir Diogenes 
Paiva  SUL: 40,22m e 64,53m. Com Manoel Moreira Freire e Área II  OESTE: 55,90m. Com Rua Cruzeiro do Sul; Inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9309862.1256m. e E 274047.0021m., situado no limite com  
JOSÉ COSTA DOS SANTOS, DALVANEIDE PEREIRA DA SILVA LIMA E OTÁVIO RICARDO OLIVEIRA,  deste, segue 
com  azimute de 141º29'58" e distância de 56,22 m., confrontando neste trecho com ALMIR DIOGENES PAIVA, até o 
vértice V2, de coordenadas N 9309818.6789m. e E 274082.2342m.;  deste, segue com  azimute de 214º52'31" e distância 
de 40,22m., confrontando neste trecho com ÁREA II, até o vértice V9, de coordenadas N 9309785.7780m. e E 
274059.1991m.;  deste, segue com  azimute de 229º23'55" e distância de 64,53m., confrontando neste trecho com 
MANOEL MOREIRA FREIRE, até o vértice V10, de coordenadas N 9309743.2234m. e E 274010.0770m.;  deste, segue 
com  azimute de 317º10'29" e distância de 55,90m., confrontando neste trecho com RUA PROJETADA, até o vértice V11, 
de coordenadas N 9309784.5455m. e E 273972.9008m.;  deste, segue com  azimute de 43º52'36" e distância de 
108,20m., confrontando neste trecho com JOSÉ COSTA DOS SANTOS, DALVANEIDE PEREIRA DA SILVA LIMA E 
OTÁVIO RICARDO OLIVEIRA, até o vértice V1, de coordenadas N 9309862.1256m. e E 274047.0021m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.881,43. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Dalvaneide Pereira da Silva Lima, o Sr. Otavio 
Ricardo Oliveira, o Sr. Almir Diogenes Paiva, o Sr. Manoel Moreira Freire, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 806.527/2020

 O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CORRELATOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 22 DE 
SETEMBRO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 02 DE 
OUTUBRO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 23 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 
08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus 
A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
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 21 de setembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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Desmilitarizar
a PM vira proposta 
para a segurança 
pública do RN
DISCUSSÃO | Próximo passo da fase da Política e o Plano Estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social do RN é a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa

ANDERSON BARBOSA

A desmilitarização da Polícia Mi-
litar com a adoção de perspec-
tiva de polícia comunitária foi a 

primeira das 98 propostas aprovadas 
como melhorias para a segurança pú-
blica potiguar ao final da II Conferên-
cia Estadual de Segurança Pública e 
Defesa Social do Rio Grande do Norte, 
evento realizado virtualmente entre os 
dias 16 a 18 deste mês.

O evento, que é considerado um 
instrumento de democratização para 
contribuir com a formulação da Políti-
ca e Plano Estadual de Segurança Pú-
blica e de Defesa Social – PESP, foi coor-
denado pelo vice-governador Antenor 

Roberto e contou com a visualização 
de mais 1.600 pessoas.

Procurado pelo Agora RN, o se-
cretário de Segurança Pública, coronel 
Francisco Araújo, disse que cabe à PM 
se manifestar a respeito do tema. Por 
sua vez, o comando da Polícia Militar 
disse que não vai comentar o assunto.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Já a assessoria de comunicação 

do vice-governador, disse que ainda 
acontecerá uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa, sem data pre-
vista, mas que deve ser agendada em 
breve. “Pois o Governo do RN tem até o 
dia 27 de dezembro para entregar a Po-
lítica e o Plano Estadual de Segurança 

Pública e Defesa Social do RN. Esta au-
diência pública fecha a fase de consulta 
pública para a conclusão da Política 
Estadual”, acrescentou.

DESMILITARIZAÇÃO
Mas, afinal, o que é a desmilitariza-

ção da PM? Estudiosos da segurança 
pública no país, como Pedro Paulo Car-
doso e Fábio Comparato, entendem a 
desmilitarização -- não só da polícia, 
mas do Estado brasileiro -- como a su-
pressão de órgãos militares e paramili-
tares da estrutura estatal. Desse modo, 
a manutenção da ordem pública inter-
na seria atribuição de uma autoridade 
policial com políticas civis, enquanto a 
segurança externa continuaria sendo 

uma responsabilidade das Forças Ar-
madas.

Esse pensamento tem relação 
com duas diferentes visões sobre a 
polícia. A primeira seria a de que as 
polícias atuam para prestar serviços 
à população. Este sentido, ligado à 
comunidade, está de acordo com a 
ideia de que a segurança pública é um 
direito fundamental dos cidadãos. 
É uma ideia que poderia ser relacio-
nada ao conceito de policiamento 
comunitário. A segunda é a visão 
de que a polícia nada mais é do que 
uma força a serviço do Estado, sendo, 
nesse caso, desviada de suas funções 
originais de garantir a segurança pú-
blica e auxiliar a Justiça penal.

sdasdsadsa

PROPOSTAS APRESENTADAS

O Agora RN teve acesso às propostas apresentadas. 
A maioria, abordando temas como:

* Políticas sobre drogas, racismo institucional, redução 
de danos e segurança pública; * Violência contra as 
mulheres, crianças, LGBTs e pessoas com deficiência;
* População em situação de rua, refugiados, 
apátridas e imigrantes * Sistema penitenciário e 
sistema socioeducativo; * Prevenção, controle social, 
repressão qualificada, organizações criminosas, 
redução de CVLIs; * Integração entre os órgãos de 
segurança pública e o sistema de Justiça criminal;
* Valorização profissional, reestruturação e otimização 
das condições de trabalho para os profissionais de 
segurança pública.
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CRIAÇÃO DE 
CARGOS 
ADMINISTRATIVOS 
PARA A POLÍCIA CIVIL

“Esta conferência vem para 
contribuir e deixar um legado 
quanto à participação social na 
integração com os diversos seto-
res públicos, privados e militares 
na construção de políticas públi-
cas para o Estado. E particular-
mente, colaborar na formulação 
da Política e do Plano Estadual 
de Segurança Pública e Defesa 
Social do Rio Grande do Norte 

(PESP/RN), que serão marcos 
legais deixados pela gestão da 
governadora, professora Fátima 
Bezerra”, disse o vice-governador 
do Estado Antenor Roberto ao 
final do evento.

A assessoria de comunicação 
do vice-governador ressaltou que 
as propostas apresentadas ainda 
serão revisadas antes de serem 
oficializadas. 

O relatório teve como relator 
geral o professor Daniel Alves 
Pessoa, do curso de Direito da 
Ufersa, e como membros o ad-
vogado Oberleide Soares de Car-
valho  e o delegado Adson Kepler 
Monteiro Maia. Abaixo, confira 

as propostas apresentadas du-
rante a conferência.

Além da desmilitarização da 
Polícia Militar, também foi pro-
posta a criação de cargos admi-
nistrativos para a Polícia Civil.

Sobre o tema, a delegada-ge-
ral Ana Cláudia Saraiva comen-
tou: “No ano de 2019, a 3ª Vara da 
Fazenda Pública determinou que 
todos os policiais civis que esti-
vessem em exercício de funções 
administrativas na Delegacia Ge-
ral de Polícia Civil e na Secretaria 
Estadual de Segurança Pública e 
da Defesa Social retornassem ao 
trabalho na atividade-fim, nas 
delegacias de polícia. A Procu-
radoria Geral do Rio Grande do 
Norte (PGE) apresentou recurso, 
dada a impossibilidade de cum-
primento integral da decisão 
naquele momento, em razão da 
inexistência de quadro de pes-
soal administrativo na Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte, o 
que impõe a necessidade de tais 
funções serem exercidas por poli-
ciais civis”, destacou

“Diante da relevância da cele-
ridade na tramitação do processo 
para realização do concurso para 
ingresso na Instituição, nos car-
gos de delegado, agente e escri-
vão, e da ausência de previsão or-
çamentária para contratação de 
quadro administrativo, o plane-
jamento para implementação de 
tal meta só será possível quando 
houver dotação orçamentária e 
autorização para a devida inicia-
tiva, embora a Instituição reco-
nheça a importância de concurso 
específico para a atividade-meio”, 
acrescentou a delegada-geral Ana 
Cláudia Saraiva.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O Governo do Rio Grande do 
NortN lançou nesta segunda-
-feira 21 o programa RN Cresce 

+. A iniciativa prevê ações  de incenti-
vo à retomada e crescimento da eco-
nomia com ações de curto, médio e 
longo prazo. 

O programa vai promover re� -
nanciamento de dívidas (Re� s) para 
débitos de empresas contraídos até 
julho último, bem como prorrogar a 
certidão negativa para empresas até 
dezembro deste ano. Além disso, a 
medida delimita novos prazos para a 
inclusão nos regimes especiais de em-
presas com débitos até agosto último, 
desde que sejam quitados até o � m do 
ano. E isenção de taxas para empresas 
abertas até dezembro próximo.

O programa RN Cresce + foi lan-
çado o� cialmente pela governadora 
Fátima Bezerra nesta segunda-feira 21. 
Com ações nas áreas da agropecuária, 
turismo, mineração, indústria, geração 
de energia, transportes e comércio, as 
medidas relacionadas a incentivos � s-
cais, desburocratização, melhoria no 
ambiente de negócios e novos inves-
timentos para a geração de emprego 
e renda.

Nesta segunda-feira, a governado-
ra conferiu um tom solene ao pacote. 
“As medidas que tomamos hoje são 
para ter mais empregos e trabalho no 
Rio Grande do Norte. As iniciativas 
criam ambiente favorável aos negó-
cios, com processos mais simples, 
com desburocratização para as mais 
diversas atividades”.

Fátima explicou, ainda que a maio-
ria das ações são de curto prazo e res-
peitam as regras de proteção sanitária 
“porque a pandemia não acabou”, mas 
“o RN tem pressa”.

E anunciou que está disposta a via-
jar pelo interior do Estado para mos-
trar e debater  pessoalmente o plano 
com os prefeitos e associações e pediu 
a ajuda dos empresários nessa missão.

“O plano não é promessa, é realida-
de. Con� o que a Assembleia Legislati-
va irá analisar e aprovar rapidamente 
as medidas” acrescentou.

Enquanto  o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Jaime Calado, 
a� rmou que as medidas anunciadas 
dão seqüência a outras tomadas des-
de o início da administração, o titular 
da Tributação, Carlos Eduardo Xavier, 
ressaltou a oportunidade concedida 
aos contribuintes para regularizar dí-
vidas com ICMS  e IPVA via Re� s ainda 
este ano, além de outras medidas que 
promovem a redução do ICMS do sal 
marinho e isenção de taxas da Jucern 
para novas empresas.

Já o secretário Guilherme Salda-

nha, de Agricultura, Pecuária e Pesca, 
antecipou que o Estado, com o lança-
mento do pacote, inicia a execução do 
maior programa de perfuração e ins-
talação de poços de captação de água 
da história, com 700 unidades. Outra 
medida será a reforma e operação dos 
abatedouros de Ceará Mirim e Lajes, 
além da entrega do selo Sisbi - Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal a 50 queijeiras, o que 
irá permitir a comercialização em to-
do o país.

Para a agricultura familiar, segun-
do, a Emater tem projetos que somam 
R$ 20 milhões em investimentos este 
ano e serão ampliados nos próximos 
dois anos. Segundo o secretário do De-
senvolvimento e Reforma Agrária, Ale-
xandre Lima,  “as medidas fortalecem 
a agricultura familiar e a reconhecem 
como agente econômico ativo”.

Presidente do grupo Guararapes, 
Flávio Rocha, anunciou a criação de 
mais 1.369 empregos na companhia. 
Cerca de 30% das admissões na área 
industrial serão de trabalhadores 
que haviam sido demitidos. O presi-
dente do grupo Guararapes, Flávio 
Rocha, considerou o programa para 
recuperar a capacidade competitiva 
potiguar. “Renova capacidade de luta 
para disputar espaço na economia. O 
RN tem vocação natural para a cadeia 
têxtil, podemos transformar a nossa 
realidade levando prosperidade para 
o Estado. Anuncio agora que vamos 
gerar mais 1.369 empregos a partir de 
outubro. A governadora conte conos-
co neste novo momento de retomada 
da economia”, encerrou ele.

RN lança programa
para recuperar 
empregos e renda
ECONOMIA | Programa RN Cresce + prevê retomada e crescimento da 
economia com ações de curto, médio e longo prazo; ação foi lançada 
oficialmente pela governadora Fátima Bezerra nesta segunda-feira

PÚBLICO

O setor de eventos corpo-
rativos, técnicos, cientí� cos e 
de convenções do Rio Grande 
do Norte está autorizado pelo 
Governo do Estado a retomar 
suas atividades a partir desta 
terça-feira 22 com um públi-
co limitado de 100 pessoas. 

A autorização se dá por 
meio da portaria conjunta 
do Gabinete Civil e das se-
cretarias de Estado da Saúde 
Pública (Sesap), do Desenvol-
vimento Econômico (Sedec) e 
do Turismo (Setur). 

O documento, publicado 
em edição extraordinária do 
Diário O� cial do Estado des-
ta segunda  21 lista um crono-
grama com cinco fases para a 
retomada. 

A 1ª fase libera uma fre-
quência máxima simultânea 
de até 100 pessoas nos even-
tos. A fase seguinte permite, a 
partir de 6 de outubro, que os 
eventos corporativos possam 
ter até 400 pessoas; a fase 3, 
no dia 20 de outubro, permite 
até 700 pessoas.

Já no dia 3 de novembro, 
a fase 4 alcança até mil pesso-
as. A última fase do cronogra-
ma, no dia 17 de novembro, 
será para até três mil pessoas, 
mas apenas para eventos em 
ambientes abertos.

Caso a Sesap detecte uma 
tendência de crescimento 
dos indicadores da pandemia 
do coronavírus no Rio Gran-
de do Norte após a liberação 
das atividades, a portaria 
aponta que as fases podem 
ser adiadas ou reestabeleci-
das fases anteriores. 

A normativa foi confec-
cionada em parceria entre 
Setur, Empresa Potiguar de 
Promoção Turística (Empro-
tur), Fundação José Augusto 
(FJA), Superintendência de 
Vigilância em Saúde (SUVI-
SA), Sebrae-RN e Sistema Fe-
comércio.

Além do protocolo geral 
para retomada das atividades 
econômicas, a portaria lista 
20 medidas necessárias para 
autorizar a realização dos 
eventos corporativos.

Entre os pontos estão a 
obrigatoriedade de Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) para os trabalha-
dores envolvidos, utilização 
de máscara para os partici-
pantes, disponibilização de 
equipe médica e manutenção 
do distanciamento mínimo 
de 1,5 metro entre pessoas, 
mesas e cadeiras. A porta-
ria ainda pontua que seja 
dada preferência à circula-
ção natural de ar nos locais.

FÁTIMA LIBERA 
VOLTA GRADUAL DOS 
EVENTOS PARA ATÉ 
100 PESSOAS

Fátima Bezerra: desburocratizar a indústria

SANDRO MENEZES
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante:  o Sr. IVAN ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do CPF/MF n° 021.520.087-07, 
portador da cédula de Identidade n° 1.042.504 – SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Marechal Marciano, 1786, Fundos 
casa 01, Padre Miguel, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21721-011, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez 
Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 
1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 301,09m²(trezentos e um metros e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.04.1558.0000.7 e, sequencial n° 1.007846.0. L I M I T E 
S  E  C O N F R O N T A Ç Õ E S: 

NORTE: Com  Rua dos Coquerais.    

LESTE: Com  Leda Inácio da Silva.  

SUL:   Com  Aluízio Fidélis da Costa.  

OESTE: Com  Maria Fidélis da Costa Silva.   

Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Aluizio Fidelis da Costa, a Sra. Leda Inácio da Silva, 
a Sra. Maria Fidelis da Costa Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 22.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante:  o Sr. SÉRGIO RICARDO DA SILVA PIMENTEL, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG sob o 
n° 4115245 – SSP/PE, portador do CPF/MF n° 831.368.944-72, residente e domiciliado na Rua Professor José Mamede, 
99, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-630.   
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas fazendo esquina com a Rua dos Cisnes, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 900,00m²(novecentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.01.0714.0000.3 e, sequencial n° 
1.003050.6. limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 30,00m com a Rua dos Cines; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 
com 30,00m  com a Rua das Pedrinhas;  Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 30,00m com o Sr Ernandes Fidelis da Costa;                                                                                                                                          
Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 30,00m, com a Sra Sonia Nunes.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 70.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ernandes Fidelis da Costa, a Sra. Sonia Nunes, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 22.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALDIR FONSECA ALVES, CPF: n° 020.325.914-99, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
SIMPLIFICADA, de N° 2020-151057/TEC/LS-0137, com validade de 17/09/2026, de um empreendimento de 
carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do Amarante-RN.

ALDIR FONSECA ALVES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO 

Brandão Sintéticos LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº.: 12.659.486/0001-53,torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO para a Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas, localizada 
na Avenida Ambrósio Miguel Sinhaem, 100 – Lote 28 e 30 Quadra 36 A Conj Distrito Industrial – São Gonçalo do 
Amarante/RN. 

Nailton José Brandão de Albuquerque
Sócio – Administrador

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LO - RLO

CALCARIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.388.092/0001-30, 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 -RLO 2017-110386/TEC/LO-0136 validade 14/12/2020 para extração mineral de CASCALHO 
referente ao processo anm nº 848.034/2001, Localizado na Zona Rural de João Camara/RN.

CALCARIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA 
Requerente/Proprietário
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MARCELO HOLLANDA

Depois de uma queda de qua-
se 90% no lucro do primeiro 
trimestre muito por conta da 

pandemia do coronavírus e de amar-
gar uma queda proporcional em seus 
lucros no período, a Cia. Hering vai fe-
char sua fábrica de Parnamirim. Além 
disso, os contratos com as 22 pequenas 
fábricas de costura no Seridó potiguar 
serão encerrados.

Numa conversa por telefone com o 
secretário-adjunto de Desenvolvimen-
to Econômico do RN, Silvio Torquato, o 
diretor administrativo da companhia, 
Maciel Eder Costa, na empresa desde 
abril de 2019, confirmou a informação 
e isentou tanto o governo estadual 
como a Federação da Indústria de 
responsabilidade no desfecho. Numa 
mensagem gravada pelo WhatsApp 
enviada à Torquato, antes dessa con-
versa pessoal, o executivo se desculpa 
por não ter conseguido contatá-lo e 
acrescenta: “Não procede o que eles 
estão falando”.

Na conversa pessoal por celular 
com o secretário-adjunto da Sedec, 
Maciel Eder Costa, um contador e ad-
vogado, com MBA em Gestão de Negó-
cios pela Fundação Getúlio Vargas, rea-
firma que a saída do estado nada tem 
a ver com foi publicado por um blog 
local, que responsabilizou diretamente 
a Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômica e Federação da Indústria pela 
decisão da empresa.

“Com severas perdas no valor de 
suas ações na Bolsa e depois de perder 
suas lojas próprias e sugerir que os 
franqueados se retirassem da marca, 
a Hering já vinha com muitos proble-
mas”, comentou Silvio Torquato nesta 
segunda-feira 21.

Em Parnamirim desde 2009, a 
companhia centenária, considerada 
um prodígio do setor de confecções, 
tinha planos na época de alcançar a 
produção mensal de 250 mil peças, pu-
lando nos anos seguintes para 400 mil 
peças mensais, com a geração de 2.300 
empregos diretos e indiretos no estado.

Com a pandemia, porém, a empre-
sa passou a enxugar o quadro pessoal e 
hoje estaria apenas com 150 colabora-
dores no RN, que deverão ter seus con-
tratos rescindidos até o mês que vem.

Em nota, distribuída nesta segun-

da-feira, a Federação da Indústria do 
Rio Grande do Norte (Fiern) explicou 
ter procurado a direção da Hering, por 
meio da Sedec, tão logo começaram a 
circular as informações de seu plano 
de deixar o estado.

Fez então um apelo que a empresa 
não rompesse contratos com as ofici-
nas no interior responsáveis por parte 
da produção. A nota da Fiern acrescen-
ta que, junto a esse apelo, foi pedido à 
empresa que reconsiderasse a possibi-
lidade de deixar o RN. 

“Lamentavelmente, a diretoria da 
Hering noticiou os prejuízos que já 
vinham ocorrendo agravados, signi-
ficativamente, pelo fechamento das 
lojas – em todo o Brasil – em razão da 
pandemia de Covid-19”.

E finaliza: “A Fiern procurou a em-
presa, fez o apelo, apresentou meios 
para apoiá-la. Aliás, assim tem sido 
feito em relação a todas as empresas 
que se interessam pelo Rio Grande do 
Norte”, encerrou a nota da Fiern.

REPRODUÇÃO

Hering vai encerrar operações 
têxteis no Rio Grande do Norte
SAÍDA | Companhia Hering anunciou nesta segunda-feira 21 que vai fechar fábrica localizada na cidade de 
Parnamirim. Além disso, os contratos com 22 facções de costura no Seridó potiguar serão encerrados

Decisão da empresa ocorre após prejuízos financeiros em decorrência da pandemia

MERCADO

A China recebeu na última 
sexta-feira 18 o primeiro em-
barque de melões brasileiros 
após acordo bilateral firmado 
entre os países. Cerca de três 
toneladas e meia de melão pele 
de sapo, da cidade de Mossoró, 
desembarcaram no Aeroporto 
de Xangai. O acordo que viabili-
zou a exportação do melão bra-
sileiro para a China foi firmado 
em novembro de 2019, durante 
reunião bilateral entre os dois 
países.

RN EXPORTA 
PRIMEIRA 
CARGA DE MELÃO 
PARA CHINA

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LO - RLO

CALCARIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.388.092/0001-30, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovção de 
Licença de Operação -RLO 2014-071885/TEC/LO-0076 validade 19/11/2020 para extração mineral de CASCALHO 
referente ao processo anm nº 848.282/2005, Localizado na Zona Rural de João Camara/RN..

CALCARIO IMAP-AGRO-MINERAÇÃO LTDA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

E & B LOGISTICA LTDA ME, CNPJ: 26.235.886/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Operação, com 
validade: 06/08/2026, para Transporte Cargas Perigosas (GLP), Capacidade total 138,96ton, Localizado Rua 
Francisco Isodio, 1855 Sala 06, Centro, Mossoró/RN.

EXPEDITO IVO BATISTA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA - LS

A IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS, CNPJ: 14.993.343/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Simplificada - LS para extração mineral de CASCALHO numa área de 37,78 (há), volume mensal de 
1.500 m³/mês. Localizado na Fazenda Várzea dos Bois, Zona Rural do Município de Lajes/RN’.

A IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

J PATRÍCIO METAIS COMERCIO LTDA ME, inscrito sob o CNPJ no. 10.725.679/0001-30, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO para atividade de Comercialização e Depósito de Resíduos Classe I e II, localizada na AV. Wilson 
Rosado, nº 157, Alto do Sumaré, Mossoró-RN.

J PATRÍCIO METAIS
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

JOÃO LUCAS DE MORAIS OLIVEIRA (JM GÁS), CNPJ: 27.923.985/0001-83, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS para Armazenamento e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Classe I, 
localizada na Rua Anselmo Leandro, nº 41 – Centro. CEP: 59695-000 no município de Barauna-RN.

JOÃO LUCAS DE MORAIS OLIVEIRA 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Marina Danielli Mendonça Bezerra - ME, 27.074.900/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para Sistema de limpeza 
de fossas e sumidouros e destinação final de efluentes domésticos, localizada na Rua Juvenal Lamartine, 16, 
Centro, Mossoró/RN. 

Marina Danielli Mendonça Bezerra 
Diretora.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO SANTO EXPEDITO EIRELI, CNPJ: 03.445.752/0001-54, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Instalação para um Posto Revendedor de combustíveis líquidos, com capacidade de armazenamento de 30m3, 
localizado a Rua Umbelina Moreira, 230, Centro, Tenente Ananias/RN, CEP: 59.955-000.

LEDIMAR DE SOUZA LEITE NETO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MNP de Lima Indústria e Comércio de Material de Higiene e Limpeza Ltda., CNPJ: 07.561.404/0001-01, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema – a Licença Simplificada para a Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, 
inseticidas, germicidas, fungicidas e produtos afins, localizada no CIA – Centro Industrial Avançado de Macaíba, 
BR-304, Km 3, Lote 17A, Estado do Rio Grande do Norte.

Sandro Jorge Peixoto de Lima
Sócio Administrador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 052/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FISIOTERAPÊUTICOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES 
ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 29/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 21/09/2020.

Ilana Chiarelli de A. Albuquerque. Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 053/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE ASFALTO, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 05/10/2020 
às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 21/09/2020.

Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM.

22
é o número de contratos com 

facções têxteis que serão 
encerrados 
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Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:

A estação da primavera chega 
nesta terça-feira 22, às 10h31, 
no hemisfério sul do planeta. 

A Unidade Instrumental de Meteoro-
logia da Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária do Rio Grande do Norte (EM-
PARN) avalia que o potiguar vai sentira 
elevação da temperatura, que deve 
variar entre 29°C a 31°C no mês de ou-
tubro. Há possibilidade de ocorrência 
de chuvas durante as madrugadas na 
faixa litorânea leste.

As análises apontam a ocorrência 
de resfriamento das águas superficiais 
do Oceano Pacífico Tropical, indican-
do a presença do Fenômeno La Niña. 
“A estação da primavera neste ano terá 
a circulação dos ventos mais intensifi-
cada, o que poderá manter as tempe-
raturas com valores um pouco abaixo 
do normal e com mais possibilidades 
de ocorrência de pancadas de chuvas 
durante as madrugadas na faixa litorâ-
nea leste do RN devido a influência do 
sistema de brisa”, explicou o chefe da 
Unidade, Gilmar Bristot.

No início da estação, que segue 
até 21 de dezembro, as temperatu-
ras não serão muito elevadas pois as 
condições climáticas não apresenta-
rão mudanças significativas aqui no 
RN. “Em todas as regiões do estado, a 
variável que define o clima, a chuva, 
praticamente estará ausente, uma vez, 
que esta época do ano é o período de 
estiagem”, explicou o chefe da Unida-
de, Gilmar Bristot.

Como é característico da estação, 
os dias ficarão mais longos do que as 
noites, as temperaturas vão aumentar 
e o vento na costa leste do Nordeste 
tende a diminuir com o enfraqueci-
mento do centro de Alta Pressão do 

Atlântico Sul.
Bristot, alerta que a umidade re-

lativa do ar, nas regiões do interior 
apresentarão queda ficando em mé-
dia abaixo de 50%. “Em determinados 
horários do dia, a umidade vai atingir 
concentrações ainda menores, por 
exemplo no interior do Estado, no 
período da tarde, onde a temperatura 
atinge valores máximos- sendo muito 
quente e seco durante o dia e a umida-
de do ar com valores mínimos”, com-
pletou.

Setembro marca a chegada 
da primavera, estação que é co-
nhecida pela beleza das flores 
e também por gerar um maior 
número de casos alérgicos, espe-
cialmente na população adulta. A 
liberação do pólen das flores e a 
mudança climática são as princi-
pais responsáveis por tornar a es-
tação uma dor de cabeça a quem 
costuma apresentar problemas 
alérgicos como rinite, bronquite, 
sinusite e asma.

De acordo com a otorrinola-
ringologista Cristiane Passos Dias 
Levy, após o isolamento restrito 
gerado pela pandemia de Covid-19 
em todo o Brasil, diversas cidades 
passaram a reabrir parques, permi-
tindo que os cidadãos voltassem a 
conviver com espaços arborizados.  
Para quem tem histórico de aler-
gias, é preciso aumentar os cuida-
dos, e não apenas em relação ao 

novo coronavírus.
A médica explica que os sinto-

mas desse tipo de alergia podem 
ser confundidos com os de uma 
gripe ou de um resfriado. Os pa-
cientes podem apresentar conges-
tão nasal, sucessão de espirros e 
coriza.

“O que diferencia, inclusive da 
Covid-19, nesse caso, é que as aler-
gias não apresentam febre. Além 
disso, a coceira nasal, ocular e na 
garganta é intensa. Outra carac-
terística importante desse tipo de 
alergia é a periodicidade anual”, 
completa.

Cristiane ressalta ainda que os 
pacientes com esse tipo de alergia 
apresentam olhos vermelhos e la-
crimejantes. De 15% a 20% podem 
registrar acometimento pulmonar, 
com chiado, falta de ar e tosse. Por 
isso, é muito importante recorrer 
ao auxílio médico especializado 
quando os sintomas forem nota-
dos. O acompanhamento médico 
também é essencial.

“Se a pessoa desconfia que em 
todas as Primaveras os sintomas 
pioram, ou entra em crise quando 
vai para o campo, ela deve procu-
rar um especialista. Há exames 
para descobrir a causa da alergia”, 
afirma.

“Após descobrir a causa, o ideal 
é evitar o contato com o desenca-
deante. Além disso, existe trata-
mento medicamentoso e a possibi-
lidade de uma dessensibilização ao 
pólen específico. Ou seja, através 
de uma vacina, é possível aumen-
tar a resistência do paciente”, com-
pleta a otorrinolaringologista.

PRIMAVERA 
VAI ELEVAR 
TEMPERATURAS
CLIMA | Temperatura deve variar entre 29°c a 31°C no mês de outubro no Rio Grande do Norte; especialista 
traz dicas sobre como se proteger dos problemas da estação climática que começa nesta terça-feira

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Umidade relativa do ar poderá ficar em média abaixo de 50% em diversas regiões do RN

ESTAÇÃO TAMBÉM 
AUMENTA CASOS 
DE ALERGIA

DICAS IMPORTANTES

Além do tratamento e do 
acompanhamento médico, quem 
tem quadros de alergia deve evitar 
determinadas situações, principalmente 
durante a Primavera. “É preciso diminuir 
a exposição aos pólens, evitando ida a 
parques, cortar grama e trabalhos com 
jardinagem. Sempre lavar bem os olhos 

e o nariz, e se andar de bicicleta ou moto 
é preciso usar óculos e máscara”.
Ao seguir essas recomendações, 
a expectativa é que os episódios 
alérgicos durante a primavera diminuam 
sensivelmente. No entanto, conforme 
ressaltou a médica, se o quadro ocorre 
com frequência, o auxílio médico poderá 
indicar tratamentos para diminuir as 
crises e aumentar a qualidade de vida 
do paciente.
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PROJETO  | Evento terá a participação de alunos de 20 escolas públicas do Rio Grande do Norte

A edição 2020 do programa 
“Nosso Som nas Escolas” terá 
uma gincana virtual com 

a participação de alunos de vinte 
escolas públicas do Estado. O novo 
formato foi elaborado para preservar a 
segurança dos participantes envolvidos 
no projeto, em função da pandemia 
da Covid-19. As ações acontecerão 
no ambiente online, regulado pelas 
ferramentas de tecnologia.

Poderão participar da gincana 
estudantes dos ensinos fundamental 
e médio que estejam devidamente 
matriculados. A proposta da Green 
Point Produções, idealizadora 
do projeto, possibilita também a 

ampliação do número de escolas 
participantes. Nas versões anteriores, o 
programa contava com dez instituições 
e agora receberá vinte escolas.

Na primeira etapa do programa, 
poderão se inscrever os alunos de 
todas as escolas previamente inscritas 
no programa Nosso Som Nas Escolas 
e que se registraram no projeto em 
março deste ano. Na segunda etapa, as 
inscrições serão abertas aos alunos das 
demais escolas públicas. As inscrições 
seguem até 25 de setembro para 
primeira etapa e entre 28 de setembro a 
2 de outubro para a segunda.

Os professores poderão inscrever 
equipes com a composição de no 

mínimo dez estudantes e com o 
número máximo de vinte alunos, e 
cada escola poderá ter até três equipes. 
As atividades da gincana abordarão 
temas ligados à música potiguar, 
especialmente sobre os 28 artistas 
potiguares participantes do projeto 
neste ano.

Durante o período da gincana, os 
alunos desenvolverão tarefas sobre 
os artistas locais sorteados para sua 
equipe sob orientação dos professores. 
Além dessas atividades, os alunos 
responderão perguntas que serão 
transmitidas por meio de dez lives nos 
dias 19, 20, 21, 22 e 23 de outubro e 9, 
10, 11, 12 e 13 de novembro. A live de 

MÚSICA E 
GINCANA 
VIRTUAL

QRCODE

Aproxime a câmera do seu celular, leia 
o QR Code acima e siga para a página 

de inscrição na gincana

FOTOS: CEDIDAS

encerramento, com a divulgação do 
resultado � nal, acontecerá no dia 17 de 
novembro.

PREMIAÇÃO
A premiação para os alunos que 

conseguirem alcançar o primeiro e o 
segundo lugar será um smartphone 
e um certi� cado de premiação e 
reconhecimento pela participação 
emitido pelo Nosso Som Nas Escolas. 
O aluno que � car em terceiro lugar 
será premiado com um tablet e 
também ganhará o certi� cado.

As escolas vencedoras também 
receberão um certi� cado de 
premiação e reconhecimento. O 
programa Nosso Som Nas Escolas 
2020 é uma realização da Green Point 
Produções e da DoisA Publicidade 
em parceria com a plataforma 
Pantim.com.br. O programa conta 
com o patrocínio da Cosern, do 
Grupo Neoenergia, e do Governo do 
Rio Grande do Norte, por meio da 
Lei Câmara Cascudo, e tem o apoio 
cultural do Colégio CEI.

Estudantes que ficarem melhor posicionados na gincana virtual serão premiados

Programa “Nosso Som nas Escolas” tem o objetivo de difundir música potiguar nas instituições de ensino. Até o ano passado, projeto realizou 41 pocket shows com participação de 20 artistas
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JULGANDO O PROJETO 
O deputado federal General 

Girão (PSL) resolveu comentar em 
suas redes sociais o projeto da Lei 
Orçamentária Anual, publicado no 
Diário O� cial do Estado na última 
sexta, que faz uma estimativa da 
receita e � xa a despesa do Estado do 
Rio Grande do Norte para o exercício 
� nanceiro de 2021. E o parlamentar 
bolsonarista não poupou as críticas 
ao documento, com quase 1,4 mil 
páginas. 

CRITICANDO 
Em sua análise, Girão a� rma que, 

já na mensagem de apresentação 
do projeto, a governadora Fátima 
Bezerra indica que “nossos 
problemas não somente persistirão, 
como serão agravados”. “Fruto do 
imobilismo e da péssima gestão que 
caracterizam o Executivo estadual”, 
disse ele. 

COMPARANDO 
O parlamentar julga em seu 

texto que Fátima “tenta se eximir 
de seus próprios erros” ao creditar à 
pandemia de coronavírus “a situação 
de drástica recessão econômica” 
vivida pelo RN, cenário que, na 
verdade, se repete, de forma notória 
e comprovada, nos mais variados 
locais do mundo afetados pela 
Covid-19.  

NÚMEROS 
Abordando o conteúdo do 

projeto, Girão alerta: “Os números 
são estarrecedores e, ao que tudo 
indica, poderão ser ainda piores, 
dependendo da arrecadação”. E 
explica: “Se o orçamento do ano 
em curso já apresenta um dé� cit de 
cerca de R$ 450 milhões, para 2021 
a previsão é de um agravamento de 
mais de 205%, para algo próximo a 
R$ 923 milhões”. 

CENÁRIO PESSIMISTA 
Para o deputado federal, o 

projeto de Lei Orçamentária Anual 
mostra que há uma bomba que 
poderá explodir no próximo ano 
ou mesmo em 2022: o gasto com 
pessoal, que pode tomar além dos 
80% já gastos pelo Executivo.  

CAMPANHA 
E Girão não deixou a política 

de lado ao abordar o tema. Ao citar 
a “saída de empresas, bem como à 
fuga de capitais e de investimentos” 
do RN, ele a� rmou: “Para o governo 
do RN, quanto pior estiver o Brasil, 
melhor para as próximas campanhas 
eleitorais”. 

JUNTOS 
O deputado estadual Sandro 

Pimentel (PSOL) quer que os 
deputados federais e senadores do 
Rio Grande do Norte articulem a 
realização de uma audiência pública 
no Congresso Nacional para tratar 
sobre a reabertura do INSS durante a 
pandemia do coronavírus. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Para aprovar no Senado 

a escolha de embaixadores 
e outros representantes de 
missões do Brasil no exterior, o 
ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, acertou uma ida 
à Casa nesta quinta-feira (24), às 
10h, com o objetivo de explicar a 
visita do secretário de Estado dos 
Estados Unidos, Mike Pompeo, a 
Roraima, na última sexta 18.  

estava desde 2009 na emissora, 
onde apresentava o Conexão 
Repórter. O que pesou contra 
sua permanência foi o alto custo 
de produção do programa e 
a inexistência de retorno em 
publicidade. Mas ele não será o 
único a deixar a empresa de Silvio 
Santos, que prevê uma demissão 
de quase 500 profissionais até o 
fim do ano.  

>>O Estado de São Paulo 
apresentou ontem uma nova 
alta de mortes por covid-19 que 
interrompeu uma sequência de 
queda. A redução de óbitos era 
registrada havia cinco semanas.  

>>Após 11 anos, Roberto 
Cabrini foi demitido do SBT nesta 
segunda-feira 21. O jornalista 

Verde e Rosa Choque: Aos poucos elas vão conquistando espaço no mercado financeiro, um território dominado pelos homens. Anacelly
de Paula é a nova diretora executiva do Siccob Potiguar e Manuela Souto assumirá a diretoria organizacional e de riscos da cooperativa

O vice-governador Antenor 
Roberto participando da 
abertura da Semana Estadual 
da Juventude. Tudo realizado 
por videoconferência, com o 
tema “Conectando nas redes, 
engajando no mundo”
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SOBRE O INSS 
O parlamentar a� rmou que 

a paralisação das atividades do 
instituto tem sido tema recorrente 
e vem causando preocupação entre 
funcionários e segurados. “De um lado, 
cidadãos segurados que precisam 
do serviço, na maioria das vezes 
com urgência, e do outro, servidores 
preocupados com as condições 
mínimas e a falta de protocolos de 
saúde no retorno do atendimento 
presencial do INSS”, justi� cou.  

IMPORTÂNCIA 
Para Sandro, o debate sobre 

esse assunto no Congresso “se faz 
necessário para abranger todas as 
perspectivas no âmbito nacional”, 
uma vez que, embora a Assembleia 
Legisaltiva tenha debatido o tema, há 
a necessidade de que ele seja discutido 
“de forma mais ampla é notória”.  

TENTATIVA 
A Federação das Indústrias do RN 

divulgou nota sobre o fechamento da 
Hering aqui no Estado. Nela, disse que 
fez o que pôde para evitar a situação 
atual desde que soube da possibilidade 
de a empresa encerrar as suas 
atividades. 

O QUE IMPORTA AGORA 
A nota ainda ressalta que o foco 

da Fiern nesse momento é não deixar 
as o� cinas de costura que abasteciam 
a Hering sem chão. E garantiu que há 
empenho na prospecção de novos 
clientes para elas. 

ESTRATÉGIA 
O discurso do presidente Jair 

Bolsonaro na abertura da assembleia 
da ONU não deverá ter ataques aos 
líderes mundiais que criticam a 
política ambiental adotada pelo atual 
presidente do Brasil. De acordo com 
o noticiado na imprensa nacional, há 
estratégia nesse sentido para que não 
haja uma “crise diplomática séria”. 

PREOCUPAÇÃO 
“É uma boa ideia apresentar seus 

argumentos sem acusar os outros. 
Parece que Bolsonaro já entendeu isso 
e vai falar sobre temas fundamentais 
– mudança climática, preservação 
da Amazônia, apenas com o espírito 
de defender o Brasil sem atacar, 
por exemplo, os que o chamam de 
genocida devido ao combate à COVID 
19”, escreveu o jornalista Merval 
Pereira. 



15GERAL|  TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2020 

HORÓSCOPO

CRUZADAS

Nesta terça, a Lua segue fi rme em sua Casa 9 e 
desperta seu lado aventureiro, que já é bem afl orado 
normalmente. O astral é favorável para fazer contatos 
com pessoas de fora, matar a saudade de alguém que 
está longe ou embarcar em uma viagem.

A Lua estimula o desejo de passear, conhecer um lugar 
novo ou fazer uma viagem rápida. Pena que nem sempre 
querer é poder, por isso, antes de seguir seus desejos 
analise os riscos e não esqueça de se proteger bem se 
tiver que colocar os pés na rua, Libra! 

Hoje, a Lua segue em sua Casa 8 e o desejo de modifi car 
algumas coisas pode falar mais alto, seja na vida pessoal 
ou profi ssional. Aproveite o momento para mexer 
na decoração, mudar os móveis de lugar ou deixar os 
antigos hábitos para trás. 

Confi e em seus instintos na hora de lidar com dinheiro: 
a Lua segue em sua Casa das Posses e garante boas 
energias em tudo o que envolva fi nanças. Escorpião já é 
desconfi ado por natureza e, agora, pode se tornar ainda 
mais apegado ao que possui.

Graças à Lua, seus relacionamentos continuam 
recebendo excelentes energias e você fará o possível 
para fi car perto das pessoas queridas. Aproveite para 
explorar sua habilidade para lidar com as pessoas no 
trabalho, assim, será mais fácil fi rmar parcerias.

Com as boas energias enviadas pela Lua, que segue 
fi rme em seu signo, você esbanja disposição para cuidar 
dos próprios interesses. Reserve um tempo para curtir 
seus passatempos preferidos, traçar novas metas ou 
planejar o futuro. 

Com a entrada do Sol em sua Casa 4, os assuntos 
relacionados à família ganham destaque nas próximas 
semanas. Esse é um bom momento para reforçar os laços 
com os parentes que andavam distantes, passar mais 
tempo em casa com o pessoal e curtir o seu cantinho. 

Você vai contar com as melhores energias para dar um salto 
na vida profi ssional a partir de agora, Capricórnio! É que o 
Sol entra no ponto mais alto do seu Horóscopo e eleva seu 
lado ambicioso e focado no trabalho. A Lua continua em 
seu inferno astral.

Hoje, o desejo de sair da rotina e curtir cada momento 
tem tudo para crescer graças ao Sol, que entra em 
Libra e ativa a sua Casa 3 nos próximos dias. Reserve 
um tempo para curtir seu passatempo preferido, mas só 
depois de cumprir suas obrigações, ok? 

Com a Lua em sua Casa das Amizades, você tem 
tudo para buscar a companhia das pessoas próximas, 
especialmente os amigos. Procure expandir seus 
interesses e envolva-se em novas experiências no 
trabalho -- a Lua também vai ampliar seus horizontes.

Com as boas energias lunares, assunto ligado a herança 
ou dinheiro que envolve familiares pode ser resolvido 
numa boa e sem grande alvoroço. Faça um esforço para 
preservar a relação com o pessoal de casa e aposte na 
diplomacia para evitar confl itos. 

No que depender do Sol, você vai entrar em uma fase 
movimentada a partir de hoje, Peixes! É que o Sol entra 
em sua Casa 8, sinal de que você estará mais aberta às 
mudanças e não terá medo de cortar da sua vida tudo o 
que não está acrescentando algo positivo. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
“Salve-se Quem Puder”, da 

Globo, tem encontrado difi culdades 
neste seu retorno de gravações... 

Na semana passada, um novo 
caso de Covid-19 atingiu seu 

elenco. Além da TV, Sabrina 
Sato está investindo forte nas mídias 

sociais... Depois do “Cada 
um no seu banheiro”, lançado na 
pandemia, ela vem agora com o 
“SalaDa Sato”... O anagrama 
entra como regra: promover uma 

mistura de conversas, temas, pessoas 
e gerações. Na noite desta terça, 

21h30, nos canais da Conmebol, 
produção do BandSports, a 

transmissão de LDU de Quito e São 
Paulo... Narração de Oliveira 
Andrade e comentários de Fábio 

Piperno. Rafael Bellatini deixa 
a rádio Bandeirantes e vai morar em 

Portugal.  Amanda Klein está 
compondo o grupo de colaboradores 

de Luís Ernesto Lacombe nas 
gravações dos seus pilotos na Rede 
TV!...  Mas ainda não há uma 

certeza se ela será ou não fi xada no 
posto.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

E ASSIM VAI
 O “Domingão do Faustão”, com 
todos os cuidados, estreou a 
nova “Dança dos Famosos”. Por 
enquanto gravada, mas com a 
sua produção fazendo prevalecer 
a naturalidade do ao vivo. A fi nal 
será em 20 de dezembro.

“Amor sem Igual” volta ao ar na Record com abraços e beijos
A novela da Record “Amor Sem 

Igual” volta a ser exibida na noite 
desta terça-feira, 20h45, a primeira 
no ar após a interrupção imposta 
pela pandemia.

Começa com uma edição 
especial, compacto dos momentos 
já apresentados, para depois, a 
partir do dia 28 de outubro, entrar 
com os 40 capítulos inéditos e 
restantes, fechados desde o começo 
de agosto, seguindo protocolos de 
segurança.

Entre as medidas tomadas, 
uma diminuição bem rigorosa 
da sua equipe de trabalho e sem 

contato físico, o que não impedirá a 
inclusão de cenas de beijos, abraços 
e uma maior proximidade.

Parte deste material, que agora 
será insertado, foi gravado antes da 
paralisação. 

E outra, complementada com 
a utilização de efeitos especiais, 
buscando a maior naturalidade 
possível.

Escrita por Cristianne Fridman, 
“Amor Sem Igual”, tem Day 
Mesquita e Rafael Sardão como 
protagonistas, e deve seguir até 
meados de janeiro.

Como passo seguinte, a Record 
também começa, nos primeiros 
dias do próximo mês, preparar a 
volta de “Gênesis”.

DIVULGAÇÃO

TEM ESSA
Ninguém na Band fala nada, mas 

é possível assegurar que a sua direção 
trabalha com a expectativa de ter a 
Sul-Americana ainda este ano, para 
transmissão na TV aberta. Pelo andar 
da carruagem, pode dar jogo.

RÁDIO
Glenda Kozlowski, com o “Show do 

Esporte” no ar desde o último domingo, 
agora vai tratar da sua estreia no rádio. 
Um assunto que ela e o diretor Rodolfo 
Schneider esperam resolver o mais 
rapidamente possível.

UM GANHO
A Band, depois de negativar os 

vários pilotos da Mariana Godoy, 
estreou o “Show do Esporte” de 
qualquer jeito. Foi que foi e agora vai 
corrigir no ar.Mas destaque-se a Glenda 
como novidade. Uma imagem nova, 
simpática e superpro� ssional. 

EM DISCUSSÃO

A direção do SBT pretende 
anunciar, até o � nal da semana, o 
lançamento de um novo produto 
esportivo na grade, para alavancar as 
transmissões da Libertadores.Além 
da questão do dia e horário, ainda se 
discute como será o programa: resenha 
ou debate.

COMBINADO ASSIM
Na Rede TV! trabalha-se com a 

certeza que os programas do João 
Kleber, Claudete Troiano e Luís Ernesto 
Lacombe irão compor a grade das 
manhãs. E isso, a partir de outubro, 
com certeza. Falta de� nir apenas o 
horário exato de cada um.

PLANO DE VOLTA
Rebeca Abravanel vai voltar a 

gravar o “Roda Roda”, inédito no SBT, 
entre o � nal deste mês e começo do 
outro.Mas com os cuidados que ainda 
são necessários obedecer. O programa, 
diante disso, deve sofrer algumas 
modi� cações.



OO Clube de Regatas do Fla-
mengo recebeu nesta segun-
da-feira 21 a última contrapro-

va dos exames realizados no elenco. 
O resultado foi positivo para Covid-19 
para o atacante Vitinho. No total, o 
clube tem sete atletas diagnosticados 
na delegação.

Vitinho já tinha ficado fora do 
jogo contra o Independiente del 
Valle por causa de uma “gripe muito 
forte”e, desde então, ficou em obser-
vação. Já em Guayaquil, permaneceu 

isolado e aguardando a contraprova 
dos exames.

“O atleta Vitinho apresentou um 
quadro viral, foi medicado e vetado 
pelo Departamento Médico para a 
partida de hoje”, divulgou o clube 
antes da partida com o Independien-
te Del Valle”, disse o comunicado do 
clube na época.

Com os desfalques, a diretoria do 
Flamengo convocou quatro jogado-
res para compor a delegação que está 
em Guayaquil, no Equador, para o jo-
go desta terça-feira, às 19h15 (horário 
de Brasília).

O lateral-direito João Lucas (19 
anos), o zagueiro Natan (22) e os 
atacantes Guilherme Bala e Rodrigo 
Muniz (ambos também com 19) de-
vem se apresentar ao técnico Domè-
nec Torrent e serão relacionados sem 
chance de realizar nenhum treina-

mento com o restante do grupo.
Domingo à noite, o técnico espa-

nhol foi informado que Bruno Henri-
que, Michael, Matheuzinho, Diego, Fi-
lipe Luís e Isla foram diagnosticados 
com covid-19, além do centroavante 
Gabriel, com uma lesão muscular 
na coxa direita. Nesta segunda-feira, 
o caso confirmado foi o do atacante 
Vitinho. Além disso,  zagueiro Gusta-
vo Henrique será outro ausente, pois 
foi expulso na goleada sofrida para o 
Independiente Del Valle, na quinta-
-feira.

O surto de seis atletas do Flamen-
go contaminados com o coronavírus 
no Equador fez a diretoria suspeitar 
que a propagação da doença aconte-
ceu na chegada ao país para os dois 
jogos pela Libertadores. Os contami-
nados devem retornar em voo fretado 
ao Brasil ainda nesta terça-feira 22.
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CELSO PUPO

Flamengo já tem
sete atletas infectados
pelo novo coronavírus

DESFALQUES | Clube carioca 
está no Equador para a disputa 
contra o Barcelona, de Guayaquil, 
nesta terça-feira 22, pela Tça 
Libertadores da América 

Vitinho já tinha ficado fora do jogo contra o Independiente del Valle por causa de uma “gripe muito forte”e, desde então, ficou em observação

PÚBLICO

Assim como já aconteceu 
no circuito de Mugello, na Itália, 
onde três mil pessoas acompa-
nharam o GP da Toscana no 
último dia 13, e vai ocorrer na 
Rússia, em Sochi, no próximo 
domingo, a Fórmula 1 terá mais 
uma etapa da temporada de 
2020 com a presença de público, 
apesar do mundo ainda estar 
vivendo a pandemia do novo 
coronavírus. Nesta segunda-
-feira, o governo da Alemanha 
autorizou a presença de 20 mil 
torcedores no GP de Eifel, no 
circuito de Nurburgring, no pró-
ximo dia 11.

A permissão está sendo 
dada porque, segundo as auto-
ridades de saúde locais, a região 
de Ahrweiler, onde fica a cidade 
de Nurburg, está com a dissemi-
nação da covid-19 controlada. 
Em toda a Alemanha, foram re-
gistrados mais 922 casos nesta 
segunda-feira com um número 
total de mortes chegando a 
9.386 pessoas. 

“A permissão para 20 mil 
torcedores vem com a decisão 
do governo da região, que libe-
ra 20% da capacidade do local 
para eventos esportivos se os 
casos de infecção estão contro-
lados e a infraestrutura permite 
o distanciamento social”, in-
formou o governo da região de 
Ahrweiler. 

A medida do governo ale-
mão está valendo também para 
os jogos de futebol. Neste final 
de semana, na primeira rodada 
do Campeonato Alemão, tor-
cedores foram liberados para 
assistirem as suas equipes nos 
estádios. Mas também com as 
arenas limitadas a 20% da ca-
pacidade total. Tanto que 8.500 
pessoas puderem ver a vitória 
do RB Leipzig, na Red Bull Are-
na, em Leipzig, e cerca de 9 mil 
torcedores foram ao estádio Sig-
nal Iduna Park, em Dortmund, 
para acompanhar o triunfo do 
Borussia Dortmund na estreia.

GOVERNO ALEMÃO 
AUTORIZA 20 MIL 
PESSOAS NO GP DE 
EIFEL DA F-1

COPA DE 2022

A Conmebol divulgou 
data, horário e local dos dois 
primeiros jogos da seleção 
brasileira nas Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo do Catar em 2022. 
A equipe do técnico Tite es-
treia dia 9 de outubro, na Neo 
Química Arena, em São Paulo, 
às 21h30 (horário de Brasília), 
contra a Bolívia, e depois joga 
dia 13, contra o Peru, em Lima, 
às 21h15.

Os jogadores deverão se 
apresentar ao técnico Tite 
no dia 5 para o início de con-
centração e treinamentos. O 
grupo será liberado para seus 
clubes em 13 de outubro, logo 
após o segundo jogo. Como o 
Campeonato Brasileiro não vai 
parar, ao contrário das compe-
tições internacionais, os times 
nacionais que cederem joga-
dores para a seleção brasileira 
ou outra seleção sul-america-
na terão desfalques por duas 
ou três rodadas.

Algumas confederações 
chegaram a pedir um novo 
adiamento do início das Eli-
minatórias para novembro du-
rante reunião com a Conme-
bol, mas não foram atendidas. 
Os jogos foram adiados por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus.

Sem o adiamento, ficou 
acertado que no dia 8 de outu-
bro (quinta-feira) jogam: Para-
guai x Peru (Assunção, 19h30), 
Uruguai x Chile (Montevidéu, 
19h45) e Argentina x Equador 
(Buenos Aires, 21h10). No dia 
9 (sexta-feira), além do jogo do 
Brasil, teremos Colômbia e Ve-
nezuela (Barranquilla, 18h30).

Dia 13 (terça-feira), será 
rodada cheia, contando com 
Peru x Brasil. Jogam: Bolívia x 
Argentina (La Paz, 16h), Equa-
dor x Uruguai (Quito, 16h), 
Venezuela x Paraguai (Merida, 
18h) e Chile x Colômbia (San-
tiago, 20h).

CONMEBOL DIVULGA 
DATA, LOCAL E 
HORÁRIO DOS DOIS 
JOGOS DO BRASIL

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO

Outros materiais  sob consulta.
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