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NÃO AO 
CAPACITISMO

Covid: Pesquisadores 
da UFRN defendem 
ampliação de leitos
CORONAVÍRUS. 9 | Diante do aumento no número de casos de Covid-19 no RN, pesquisadores afirmam que, caso  
a taxa de ocupação de leitos críticos do RN ultrapasse os 60% , Estado deve ampliar leitos em 20% imediatamente

MEC volta atrás e decide 
revogar portaria sobre 
retomada das aulas

Virada caseira: Natal e 
Parnamirim terão fim
de ano sem festejos

Juliana Linhares “perde
o juízo” em projeto de MPB 
com abordagem pop

EDUCAÇÃO. 3 | Portaria publicada 
pela pasta, determinando retorno 
às atividades presenciais em janeiro 
nas universidades e institutos 
motivou reação das instituições 
nesta quarta-feira 2. Ministro Milton 
Ribeiro (foto) afirmou que não 
esperava tanta resistência

REVEILLON DIFERENTE. 11 | Ainda 
sem a vacina para conter o 
coronavírus, prefeituras de Natal 
e Parnamirim resolveram manter 
as recomendações de segurança 
para conter infecções e não terão 
programação para as festas 
natalinas. “Natal em Natal” será online

MÚSICA. 13 | Artista potiguar se 
prepara para lançar o primeiro EP da 
carreira solo no próximo dia 11, que 
inclui parceria inédita com a cantora, 
compositora e atriz Julia Branco, 
evocando uma MPB de abordagem 
pop. Canções abordam humor e o 
desejo de ver a vida mais leve

REPRODUÇÃO PEDRO VITORINO MYLENA SOUZA 

Presidente do PT no RN 
pede frente de esquerda 
em 2022 para “varrer 
fascismo do Brasil”

ANÁLISE. 4 E 5 | Para ex-deputado 
estadual Júnior Souto, reunião de 
siglas de esquerda pode “varrer 
fascismo do Brasil” daqui a dois 
anos, em uma referência ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Para tanto, ele reconhece que é 
necessário investir em comunicação 
assertiva para combater o que, 
segundo ele, é o maior ataque a um 
partido de esquerda no ocidente

ERIVAN LIMA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRESENTATIVIDADE. 8 | No Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, potiguar Ivan Baron conta em 

artigo sobre a própria história e pede o fim do preconceito 
contra pessoas com deficiência (capacitismo)
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RECURSOS | Diheiro deve ser utilizado para as despesas relacionadas ao exercício de um mandato, como 
divulgação da atividade parlamentar, passagens, alimentação, hospedagem, telefonia e combustíveis

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) disciplinou regras para o 
pagamento de verbas indeniza-

tórias para vereadores nos municípios 
do Rio Grande do Norte. A medida ra-
tifica a proibição de os parlamentares 
incorporarem os recursos à própria 
remuneração.

A verba deve ser utilizada, segun-
do entendimento dos conselheiros de 
Contas, para as despesas relacionadas 
ao exercício de um mandato, como 
o custeio de passagens, alimentação, 
hospedagem, telefonia e combustíveis.

De acordo com o TCE, a verba é 
distinta das despesas para a manu-
tenção do gabinete. Além disso, o pa-
gamento só pode ser realizado após a 
prestação de contas das despesas, sen-
do proibida a antecipação. Por fim, a 
lei que autoriza o pagamento da verba 
indenizatória deve especificar valores e 
procedimentos de prestação de contas, 
entre outras.

Na última quinta-feira 26, em ses-
são ordinária do TCE, os conselheiros 
da Primeira Câmara decidiram que a 
verba indenizatória deve ressarcir o 
agente público por atividade relativa 
ao mandato, após prestação de contas 
e desde que haja lei autorizativa.

Segundo o conselheiro Carlos 
Thompson Costa Fernandes, cujo voto 
foi acatado por unanimidade pelos de-
mais membros da Primeira Câmara, a 
decisão da Corte de Contas dará mais 
segurança jurídica para as câmaras 
municipais, além de prover um arca-
bouço seguro para as próximas deci-
sões no âmbito do TCE. O texto do voto 
recupera, e unifica, o entendimento do 
Tribunal em outros processos relativos 
ao mesmo tema.

Ainda segundo o voto do conse-
lheiro Carlos Thompson, as decisões 
do Tribunal de Contas consideram 
irregulares os usos de verbas indeni-
zatórias para aquisição de material de 
consumo, promoção pessoal por meio 
de publicidade, aluguel de imóveis, en-
tre outros.

Da mesma forma, as decisões 
do TCE têm considerado regulares 
os gastos com combustível, locação 
de veículos, consultoria e assessoria, 
desde que sejam para atividades de 
caráter excepcional e emissão de pas-
sagens aéreas.

Dois exemplos para o mau uso das 
verbas, segundo o TCE, ocorreram nos 
municípios potiguares de Touros e de 
Baía Formosa. Em relação à Câmara 
Municipal de Baía Formosa (Processo 
4888/2014), foi determinado o ressarci-
mento ao erário de cerca de R$ 32 mil, 

Conselheiros decidiram que verba deve ressar agente público por atividade ligada ao mandato

TCE normatiza como vereadores 
podem usar verbas indenizatórias

por ausência de comprovação na aqui-
sição de combustível, além de multas 
de R$ 4,6 mil a 9 vereadores pela con-
tratação de assessores parlamentares.

O presidente da Câmara de Verea-
dores de Baía Formosa, Saulo Adriano 
Ferreira da Cruz, também foi multado 
em mais R$ 4,6 mil por ter autorizado o 
pagamento da verba indenizatória por 
resolução, sem aprovação de lei.

Já no que diz respeito à Câma-
ra Municipal de Touros (Processo 
6980/2013), foi determinado o ressarci-
mento ao erário de cerca de R$ 122 mil, 
por ausência de comprovação na aqui-
sição de combustível, além de multa de 

R$ 4,6 mil para o presidente da Câma-
ra, Francisco Vieira, por ter autorizado 
o pagamento da verba indenizatória 
por resolução, sem aprovação de lei. Os 
processos serão enviados para o Minis-
tério Público Estadual, a fim de apurar 
eventual improbidade administrativa

O QUE É VERBA INDENIZATÓRIA?
A verba indenizatória é o res-

sarcimento de despesas relaciona-
das ao exercício de um mandato. 
Liberada mediante requerimento 
e comprovação de gastos, a verba 
destina-se aos parlamentares que 
tiveram custos ligados ao cargo.

Software para gestão do gabinete;
Passagens aéreas;
Hospedagem;
Alimentação;
Serviços postais;
Telefonia;
Manutenção de gabinetes de apoio (taxa de condomínio, IPTU, luz, 

água, esgoto, seguro contra incêndio etc.);
Locomoção (aluguel de aeronaves, carros e embarcações; serviços 

de táxi, pedágio; passagens terrestres e marítimas etc.);
Segurança;
Contratação de empresas de consultorias e trabalhos técnicos;
Divulgação da atividade parlamentar (exceto nos 120 anteriores às 

eleições);
Participação em cursos, palestras, seminários, entre outros;
Combustíveis e lubrificantes;
Auxílio-moradia.

DESPESAS QUE PODEM SER INDENIZADAS:

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte apro-
vou nesta quarta-feira 2, em 

segunda e definitiva votação, uma 
emenda constitucional que autoriza 
a transferência de recursos estaduais 
aos municípios mediante apresen-
tação de emenda por parte dos de-
putados estaduais ao projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

A aprovação teve a unanimidade 
dos presentes, com 18 votos favorá-
veis. Na oportunidade, o presidente 
da Casa, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), anunciou sessão de promul-
gação da PEC para a próxima terça-
-feira 8.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa fez questão de enfatizar a 
relevância do projeto para o Estado. 
Segundo Ezequiel Ferreira, a pro-
posta aprovada pelo Legislativo “vai 
beneficiar a todos os municípios, 
sem distinção, e consequentemente 
contribuirá para melhorias a favor de 
toda a população potiguar”. 

Autor da matéria, o deputado 
Tomba Farias (PSDB) celebrou a 
aprovação do projeto em plenário.

“É preciso registrar a importân-
cia deste momento para esta Casa 
e para os prefeitos que passam por 
muitas dificuldades nos seus muni-
cípios. Quero agradecer aos colegas 
que entenderam a situação e desta-
car o momento importante que esta-
mos vivendo para o RN”, disse Tomba 
antes da votação final ser realizada.

Tomba Farias alerta que os 
recursos oriundos das emendas in-

dividuais impositivas não poderão 
ser utilizados para pagamento de 
despesas com pessoal e encargos so-
ciais referentes a servidores ativos, 
inativos e pensionistas ou encargos 
de dívidas.

“A prestação de contas deve ocor-
rer na forma do convênio celebrado, 
no caso das transferências com fi-
nalidades definidas. Já no caso das 
transferências especiais, estas terão 
a prestação de contas anual feitas 
diretamente ao Tribunal de Contas 
do Estado.

A PEC possibilita que as emendas 
individuais impositivas apresentadas 
pelos deputados possam aportar 
recursos diretamente aos municí-
pios por eles indicados. A execução 
direta permitirá aos municípios mais 
autonomia e agilidade, uma vez que 
os recursos financeiros poderão ser 
utilizados conforme a necessidade 
da municipalidade, seja para a infra-
estrutura, saneamento, ou aquisição 
de máquinas ou veículos.

O presidente do Progressistas, 
deputado Ciro Nogueira (PI), 
confirmou em jantar com 

correligionários que o candidato da 
legenda à presidência da Câmara se-
rá Arthur Lira (Progressistas-AL).

A eleição para presidência da 
Casa será realizada em fevereiro de 
2021. A disputa pela sucessão come-
ça a monopolizar as atenções dos 
deputados.

Lira é o principal líder do bloco 
conhecido como Centrão. Ele se 
aproximou do governo ao longo de 
2020. É o candidato preferido do 
Planalto para a sucessão de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) na principal cadeira 
da Câmara.

A confirmação de Ciro é má notí-
cia para Aguinaldo Ribeiro (Progres-
sistas-PB). Ele é um dos deputados 
mais próximos de Maia e disputa a 
bênção do atual presidente para se 
candidatar.

Deputado Tomba Farias, autor da emenda

Deputado Arthur Lira (Progressistas-AL)

Assembleia aprova repasse de 
emendas direto aos municípios

Presidente do PP confirma 
Arthur Lira como candidato

VAI À PROMULGAÇÃO

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

EDUARDO MAIA / ALRN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS



3POLÍTICA|  QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2020

alexoviana@uol.com.br

NÃO À REELEIÇÃO I
PT e Podemos aderiram nesta 

quarta-feira ao documento assi-
nado por partidos do Centrão e da 
oposição contra a possibilidade de re-
eleição dos presidentes da Câmara e 
do Senado. Agora, são 13 os partidos 
que apoiam a carta.

NÃO À REELEIÇÃO II
Com PT e Podemos, os partidos 

signatários somam 264 deputados. O 
1º partido a assinar foi o Progressis-
tas, de Arthur Lira (AL), líder do bloco 
conhecido como Centrão e um dos 
principais candidatos à sucessão de 
Rodrigo Maia à frente da Câmara.

INJÚRIA RACIAL
O plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) retomou ontem o julga-
mento para decidir se a punição pelo 
crime de injúria racial é imprescrití-
vel. O debate, porém, foi suspenso pe-
lo presidente da Corte, ministro Luiz 
Fux, depois que Alexandre de Moraes 
pediu vista do processo. Não há data 

ALEXVIANA
para a discussão ser retomada.

TRANSIÇÃO
A prefeita eleita de Pau dos 

Ferros, Marianna Almeida, denuncia 
que a gestão do prefeito Leonardo 
Rêgo não está contribuindo com o 
processo de transição. Segundo a 
prefeita eleita, o atual gestor está se 
negando a prestar informações solici-
tadas pela equipe que vai assumir o 
Executivo em 1º de janeiro.

CASSAÇÃO DA CHAPA I
Em parecer enviado ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), o vice-pro-
curador-geral eleitoral, Renato Brill 
de Góes, afirmou que as provas co-

lhidas até agora não justificam a cas-
sação do presidente Jair Bolsonaro 
e do seu vice, Hamilton Mourão, por 
supostas irregularidades cometidas 
na última campanha presidencial.

CASSAÇÃO DA CHAPA II
A vitoriosa chapa na disputa 

pelo Palácio do Planalto em 2018 é 
alvo de quatro ações que aguardam 
julgamento na Corte Eleitoral. Brill 
de Góes pediu que esses processos 
tramitem de forma conjunta e sejam 
julgados simultaneamente, devido à 
conexão dos fatos investigados.

CASSAÇÃO DA CHAPA III
“Pelo conjunto probatório produ-

zido nos autos, conclui-se pela não 
comprovação de eventual gravidade 
dos ilícitos narrados, de modo a ma-
cular a legitimidade e a normalidade 
das eleições, o que afasta o pedido de 
cassação do diploma”, escreveu Góes, 
que considerou “esquálido” o conjun-
to de provas coletados até agora.

CASSAÇÃO DA CHAPA IV
Para o vice-procurador-geral 

eleitoral, o abuso de poder econô-
mico e o uso indevido dos meios de 
comunicação social, para justificar 
a cassação e a inelegibilidade dos 
candidatos, “devem ser comprovados 
por prova robusta e convergente do 
ilícito perpetrado”. Góes, no entanto, 

apontou que “inexistem elemen-
tos concretos de participação ou 
anuência” de Bolsonaro e Mourão em 
supostos atos abusivos que estão sob 
investigação do TSE.

VAZAMENTO I
O Ministério da Saúde in-

formou que está investigando 
a exposição indevida de dados 
pessoais de mais de 200 milhões 
de brasileiros, por pelo menos 
seis meses, após uma possível 
falha no sistema de notificações 
da Covid-19. A pasta disse que o 
problema já foi corrigido.

VAZAMENTO II
A falha permitiu que infor-

mações pessoais, como nome, 
endereço, telefone e CPF, de todas 
as pessoas cadastradas no SUS 
(Sistema Único de Saúde) ou que 
tenham aderido a um plano de 
saúde ficassem livres para consul-
tas, de acordo com reportagem do 
jornal O Estado de S. Paulo.

EDUCAÇÃO | Determinação da pasta motivou reação das instituições nesta quarta-feira 2; decisão valia para 
rede federal e privada de ensino superior. Ministro Milton Ribeiro afirmou que não esperava tanta resistência

O Ministério da Educação decidiu 
revogar a portaria que pedia 
que as universidades federais 

e particulares retornassem com aulas 
presenciais a partir de 4 de janeiro de 
2021. A repercussão negativa das insti-
tuições e de especialistas que disseram 
que a medida era inconstitucional aca-
baram fazendo o governo voltar atrás.

Em entrevista à CNN, o ministro 
Milton Ribeiro afirmou que não es-
perava tanta resistência. “Quero abrir 
uma consulta pública para ouvir o 
mundo acadêmico. As escolas não 
estavam preparadas, faltava planeja-
mento”, afirmou ao canal. “A sociedade 
está preocupada, quero ser sensível ao 
sentimento da população”.

No meio político, fontes afirmam 
que a portaria foi uma maneira de Ri-
beiro chamar a atenção para uma pau-
ta ideológica, de abertura das universi-
dades, para minimizar a pandemia do 
novo coronavírus, algo defendido pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Porém, com 
a repercussão negativa, o ministro aca-
bou recuando.

Universidades federais já haviam 
se pronunciado dizendo que mante-
riam suas previsões de aulas remotas. 
A Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) afirmou, em nota, 
que tomou conhecimento da portaria 
após a publicação e que o retorno seria 
tratado de forma conjunta pelas insti-
tuições federais.

Já  a Universidade de Brasília 
informou que, apesar da portaria, 
não colocaria em risco a saúde de 
sua comunidade. “A prioridade, no 
momento, é frear o contágio pelo 
vírus e, assim, salvar vidas. A volta 
de atividades presenciais, quando 
assim for possível, será feita me-
diante a análise das evidências 

científicas, com muito preparo e 
responsabilidade”, diz a nota da 
instituição.

Segundo juristas, a portaria po-
deria levar à judicialização porque 
a Constituição garante a autonomia 
universitária e ainda há a previsão para 
que as decisões sanitárias com rela-
ção à pandemia sejam tomadas pelos 
governos locais. Portanto, não seria 
possível uma universidade voltar a fun-
cionar se o município não permitisse, 
por exemplo.

O Brasil tem atualmente 8,6 mi-
lhões de estudantes no ensino superior 
e 6,5 milhões deles estão em universi-
dades privadas. Mais de 1 milhão de 
alunos cursam instituições federais e o 
restante está em outras públicas, muni-
cipais ou estaduais.

No começo de novembro, a UFRN 
anunciou a manutenção do ensino re-
moto até 2022 por causa da pandemia. 
De acordo com o calendário elaborado 
pela instituição, os próximos três se-

mestres letivos (2020.2, 2021.1 e 2021.2) 
acontecerão de forma virtual, com a 
possibilidade de trabalhos de forma 
híbrida para os alunos que precisam 
concluir as aulas práticas e estágios. O 
calendário acadêmico para esses três 
semestres é entre janeiro de 2021 e fe-
vereiro de 2022.

PORTARIA
A portaria determinava que as ins-

tituições federais de ensino superior 
voltariam às aulas presenciais a partir 
de 4 de janeiro. Para o retorno, ficou es-
tabelecido que as instituições adotas-
sem um “protocolo de biossegurança” 
contra a Covid-19.

O documento estabeleceu ainda 
a adoção de recursos educacionais 
digitais, tecnologias de informação e 
comunicação ou outros meios con-
vencionais, para serem “utilizados de 
forma complementar, em caráter ex-
cepcional, para integralização da carga 
horária das atividades pedagógicas”.

Ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que não esperava tanta resistência ao assunto

MEC volta atrás e decide revogar 
portaria sobre retomada das aulas

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro prevê a privatiza-
ção de oito empresas em 2021, 

entre elas os Correios e a Eletrobrás, 
que passará por um processo de ca-
pitalização (venda de ações no mer-
cado). As duas operações, no entanto, 
ainda dependem de aprovação do 
Congresso para serem tocadas. A ex-
pectativa do governo é de que a priva-
tização dessas duas estatais aconteça 
a partir de outubro de 2021.  

No caso dos Correios, o projeto 
de lei que vai permitir a desestati-
zação da empresa ainda nem foi 
enviado pelo governo ao Legislativo. 
A secretária do Programa de Parce-
rias de Investimentos (PPI), Martha 
Seillier, afirmou nesta quarta-feira 2 
que o texto deve ser encaminhado 
nos “próximos dias”. Segundo ela, o 
projeto é importante para “atrair par-
ceiro privado” para a estatal que tem 
o monopólio postal no País.

Sobre a Eletrobrás, a secretária do 
PPI ressaltou que o processo de capi-
talização é “prioridade” do governo. 
“A empresa não participa de leilões há 
anos. Não abriremos mão do objetivo 
para a Eletrobras”, disse Martha.  

As ações da Eletrobrás devem ter 
valorização de pelo menos 50% no 
momento em que o governo deixar 

de ter controle sobre a companhia, 
disse o secretário especial de Deses-
tatização, Desinvestimento e Mer-
cados do Ministério da Economia, 
Diogo Mac Cord. Segundo ele, a fatia 
do governo na empresa, por meio da 
União, BNDES e BNDESPar, está co-
tada em algo entre R$ 25 bilhões e R$ 
30 bilhões. De acordo com o secretá-
rio, a capitalização da empresa deve 
movimentar R$ 60 bilhões.

A privatização da Eletrobrás es-
tá nos planos do governo para 2021, 
mas o projeto de lei, enviado à Câma-
ra no fim do ano passado, até hoje 
não conta nem com relator nem com 
comissão formada.

Além das duas empresas, o go-
verno prevê para 2021 realizar leilões 
de das estatais Emgea (gestora de 
ativos), Ceasaminas, Porto de Vitó-
ria (Codesa), Nuclep ( (indústria de 
componentes relativos a usinas nu-
cleares), Trensurb e da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 
Para o próximo ano, o Executivo pla-
neja avançar com a liquidação (ex-
tinção) da Agência Brasileira Gestora 
de Fundos Garantidores e Garantias 
(ABGF). Para 2022, a expectativa é de 
que possam ser feitos os certames de 
desestatização da Serpro, Dataprev e 
Telebrás.

Expectativa é que Correios sejam privados até outubro de 2021, segundo Governo Federal

Governo prevê privatização 
de oito estatais em 2021

VENDA

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

ISAC NÓBREGA / PR
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Presidente do Partido dos 
Trabalhadores (PT) no Rio 
Grande do Norte, o ex-de-

putado estadual Júnior Souto 
acredita que a composição de 
uma frente ampla composta por 
partidos de esquerda é o cami-
nho para vencer a disputa presi-
dencial de 2022 e derrotar o que 
classificou como “governo neo-
liberal e de aspiração fascistas” 
– em referência ao presidente Jair 
Bolsonaro.

Apesar da redução no núme-
ro de prefeituras conquistadas 
pela esquerda em todo o País em 
2020, Souto defende o protago-
nismo da sigla que integra e acre-
dita que o legado construído nos 
governos dos ex-presidentes Lula 
e Dilma Rousseff pode aumentar 
a projeção do partido.

Para tanto, o ex-deputado re-
conhece que é necessário investir 
em comunicação assertiva para 
combater o que, segundo ele, é o 
maior ataque a um partido de es-
querda no mundo ocidental.

Na avaliação de Júnior, o PT 
apresentou crescimento no Rio 
Grande do Norte nas eleições de 
2020. Foram três prefeitos eleitos, 
ante dois em 2016, muito embora 
agora o partido tenha o contro-
le do Governo do Estado, com 
Fátima Bezerra. O número de 
vereadores também aumentou, 
passando de 36 para 47 filiados 
(+30%).

Nesta entrevista exclusiva ao 
Agora RN, Júnior Souto  afirma 
que o PT tem passado por um 
processo de renovação, e que os 
eleitos no RN comprovam esse 
comportamento.

Além disso, ele avalia a atu-
ação do senador Jean Paul na 
corrida pela Prefeitura do Natal, 
comenta sobre a reeleição de Fá-
tima Bezerra e analisa o compor-
tamento bolsonarista no Brasil.  

Confira a entrevista:

AGORA RN - Como o senhor 
avalia o resultado do PT nas elei-
ções de 2020?

JUNIOR SOUTO – Nossas 
expectativas eram maiores que os 
resultados alcançados, especial-
mente quando consideramos as 
dimensões que o PT tem. Nós tí-
nhamos a expectativa de realizar 
um grande debate em torno de 
um projeto alternativo para crise 
que o Brasil vive desde a instala-
ção do governo neoliberal e de 
aspiração fascistas.

Mesmo não elegendo prefei-
tos em capitais, tivemos cresci-
mento nas 70 maiores cidades 
em número de eleitores do Brasil. 
Isso tem valor e nos permite fazer 
projeções, além de refletir e re-
organizar a nossa estrutura para 
continuarmos nos colocando 
como uma opção para os traba-
lhadores.

Essa é o caminho que temos 
para superar o fascismo e recon-
quistar o desenvolvimento de po-
líticas públicas, garantia de direi-
tos sociais, valorização do salário, 
direito ao trabalho e retomada do 
protagonismo brasileiro no plano 
internacional.

Tudo isso continua no centro 
de nossas preocupações. Vamos 
continuar a fazer o esforço de re-
colocar o partido no debate fun-
cional, até porque em nenhum 
outro país do ocidente se teve 
tanto ataque a um partido de es-
querda, como aconteceu com o 
PT. Precisamos mudar isso.

AGORA RN - Como recuperar, 
então, a imagem do partido?

JUNIOR SOUTO - Temos 
várias direções, mas eu vou des-
tacar duas. Primeiro, precisamos 
voltar a discutir a melhor forma 
de comunicar e de continuar a 
lembrar a sociedade de todos os 
benefícios e avanços sociais que 
conquistamos no Brasil durante 
os governos de Lula e Dilma. Te-
mos que discutir cada vez mais, e 
melhor, como a gente torna isso 
conhecido. Temos que insistir 
contra toda onda de articulação 
que busca apagar todos os ga-
nhos que tivemos, como amplo 
emprego, protagonismo interna-
cional, crescimento industrial, 
diminuição das contas públicas e 
distribuição de renda. Temos que 
lembrar desse legado popular.

O outro, por sua vez, é a ne-

cessidade de reconstruir os laços 
que o partido sempre teve com os 
movimentos populares e lideran-
ças sindicais. É preciso discutir de 
que modo fazer isso, e essa tarefa 
temos que realizar a curto prazo.

AGORA RN - Como avalia o 
desempenho do senador Jean 
Paul na disputa pela Prefeitura 
do Natal?

JUNIOR SOUTO - Quería-
mos ter ido para o segundo turno. 
Entendemos que é um desejo po-
lítico que não alcançamos. Mas 
há um reconhecimento do gran-
de trabalho de Jean Paul, princi-
palmente por causas dos desafios 
que a pandemia impõe, como 
fazer campanha de máscara e 
não ter uma interação mais aber-
ta com a população. Isso limitou 
bastante, mas ao mesmo tempo 
mostrou a qualificação que ele 
tem para fazer os debates nacio-
nais e locais, além da propriedade 
e conhecimento técnico.

AGORA RN - Associa o resulta-
do de Jean à resistência que Natal 
tem ao PT?

JUNIOR SOUTO - Natal, 
há muitos anos, tem tido uma 
resposta muito dura ao PT. Eu 
fui candidato em 1992, Fáti-
ma foi candidata outras vezes. 

Temos feito esse esforço, nos 
questionando e nos desafiando 
a entendermos melhor esse com-
portamento. Mas isso se deve a 
formação política e cultural da 
nossa cidade.

AGORA RN - Como avalia a ex-
pressiva votação de Divaneide e a 
chegada de Brisa para a Câmara 
Municipal de Natal?

JUNIOR SOUTO - É um re-
sultado extremamente animador 
para todos nós. É um processo 
que está em curso. Elas são re-
presentativas e apresentam uma 

Presidente do PT no RN defende frente ampla esquerda para 2022
ENTREVISTA | Para ex-deputado 
estadual Júnior Souto, reunião de 
siglas de esquerda pode “varrer 
fascismo do Brasil”, referência 
ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro

Não tenho dúvidas que 
precisamos construir uma 
frente  capaz de varrer o 
fascismo do Brasil. Ao olhar 
para trás e ver que fizeram 
(...) somente para emergir 
um discurso de ódio, é 
lamentável

“
JÚNIOR SOUTO
PRESIDENTE ESTADUAL DO PT

Precisamos voltar a discutir a 
melhor forma de comunicar 
e de continuar a lembrar 
a sociedade de todos os 
benefícios e avanços sociais 
que conquistamos no Brasil 
durante os governos de Lula 
e Dilma. Temos que discutir 
cada vez mais, e melhor, 
como a gente torna isso 
conhecido”

“
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Presidente do PT no RN defende frente ampla esquerda para 2022

nova forma de fazer política. 
Vamos apostar nesse elemento. 
Inclusive, as eleições municipais 
em todo RN reforçam o processo 
de renovação do PT.

AGORA RN – Analisando o 
cenário nacional, o resultado do 
partido em 2020 preocupa para 
2022?

JUNIOR SOUTO - As eleições 
são muito conjunturais. Nós te-
mos um problema seríssimo de 
desemprego no Brasil, que cres-
ceu nos últimos anos. Além disso, 
há o desapontamento de parcela 

da sociedade com a política, que 
ficou evidente com a derrota das 
candidaturas com projetos bolso-
naristas. O discurso de ódio, fala 
monocromática de corrupção e 
uso da religião voraz não foram 
capazes de mobilizar a popula-
ção, porque ficaram evidente que 
esses compromissos são falsos. 
As razões por trás desse “discurso 
moral” são defesas do interesse 
do capital, a exemplo das refor-
mas trabalhistas e previdenciária.

Os direitos sociais, por outro 
lado, terão força nas eleições de 
2022. A experiência dessas forças 
autodenominadas como Cen-
trão, que saíram dessas eleições 
com resultado mais expressivo 
de eleitos, é resultado das fugas 
aos debates e omissão das reais 
pretensões.

Por isso, acreditamos que o 
próximo pleito terá alguns efeitos 
do que aconteceu agora, mas não 
será uma relação direta, pois tere-
mos muitas negociações, retoma-
da da economia, reflexo mundial 
da pandemia, por exemplo. Isso, 
somado às situações de penúria 
que as pessoas estão vivendo, 
vai favorecer um grande debate 
nacional. Aí, as velhas forças que 
se julgaram vitoriosa vão ter que 
apresentar proposições sem fugir 
dos debates.

AGORA RN - Mas o número de 
eleitos em 2020, de modo especí-
fico, prejudica a base do partido 
para próxima eleição?

JUNIOR SOUTO - A conjun-
tura define muito esses alinha-
mentos. Traduzindo isso para o 
RN, Wilma de Faria ganhou uma 
eleição para o governo estadual 
em que um iniciou a campanha 
com o apoio de sete prefeitos. 
Desde então, os candidatos de 
partidos que têm maior quan-
tidade de prefeitos sofrem der-
rota.

As eleições municipais não 
estão, necessariamente, ali-
nhadas com as federais. A rea-
lidade das pessoas do interior, 
por exemplo, permite um voto 
mais livre para as campanhas 
majoritárias. Não podemos fa-
zer projeções mecânicas de que 
essa eleição vai se repetir daqui 
a dois anos. O resultado inver-
so, inclusive, pode acontecer. 
Quem tiver maior base, pode ter 
um resultado adverso. No RN 
tem acontecido assim.

Além disso, temos um con-
junto de indicadores que nos 
apresenta boas condições. Temos 
presença expressiva em núme-
ro proporcional nas Câmaras, 
no Senado e nas pesquisas com 
eleitores sobre preferência e con-

fiança em partidos políticos no 
Brasil. Resultados que não desa-
parecem em razão dos resultados 
municipais. Em 2020 teve uma 
atualização do quadro, mas ela 
não é determinante. Temos mui-
tos elementos a considerar e o PT 
continua sendo fundamental.

AGORA RN - Dessa forma, é 
possível garantir que haverá uma 
frente ampla da esquerda em 2022?

JUNIOR SOUTO - Não tenho 
dúvidas que precisamos cons-
truir uma frente  capaz de varrer o 
fascismo do Brasil. Ao olhar para 
trás e ver que fizeram o impeach-
ment de Dilma, colocando o país 
em um aventura que gerou uma 
crise profunda, somente para 
emergir um discurso de ódio, que 
curiosamente apresenta apelo à 
violência e aos valores religiosos, 
é lamentável. O Brasil precisa su-
perar essa experiência. E nós que-
remos trabalhar para superar por 
meio de programas que garan-
tam direitos sociais, ao contrário 
do que tem feito o atual governo 
federal, e como fez Temer, com o 
apoio fundamental do Centrão. 
Precisamos debater para que as 
forças de esquerda e democráti-
cas consigam construir um bloco 
capaz de derrotar o fascismo e a 
agenda neoliberal perversa.

AGORA RN – Os resultados 
deste ano ajudarão Fátima em 

2022?
JUNIOR SOUTO - Nós tive-

mos uma base significativa de 
prefeitos aliados do governo que 
venceram este ano. O que resta é 
a habilidade de manter um gran-
de bloco, e isso a governadora 
Fátima já mostrou que tem. O RN 
foi o último estado nordestino a 
romper com a tradição de perfil 
oligarca. Fizemos isso em um 
momento bastante delicado, de 
crise econômica. O estado se viu 
diante de uma gravíssima crise 
orçamentária, herança de gover-
nos passados, que praticavam 
patrimonialismo.

A governadora Fátima faz 
um grande esforço para retomar 
a competitividade do estado que 
foi perdida, especialmente nessa 
agenda tributária. O governo tem 
dado mais garantia e segurança 
jurídica nessa área viabilizando 
orçamento, valorizando servi-
dores com pagamento e tentado 
recuperar a capacidade de inves-
timento.

Essa é a governadora que 
tem trabalhado tanto, incansa-
velmente, e que atravessou esse 
período de pandemia, talvez co-
mentando o pecado de não fazer 
uma boa comunicação sobre o 
grande legado que está deixando 
para o RN da estrutura que foi 
implantada na saúde. Coloco o 
estado potiguar em destaque em 
implantação de leitos no país.

AGORA RN – Quais os desafios 
para campanha de 2022?

JUNIOR SOUTO - Estamos 
de acordo para enfrentar 2022, 
mas, por enquanto, a governado-
ra tem que olhar para o momento 
em que os casos de Covid-19 reto-
mam com frequência, desafian-
do novamente a capacidade do 
estado de responder. O desafio é 
maior quando não se conta com 
a presença efetiva do governo fe-
deral em um momento delicado.

Mas adianto que crescemos 
proporcionalmente, o que permi-
te ao PT construir um conjunto 
de alianças que coloca de forma 
muito expressiva a atual governa-
dora na política estadual.

AGORA RN - Como avalia o go-
verno de Bolsonaro?

JUNIOR SOUTO - O bolso-
narismo é reflexo de uma cultura 
presente no Brasil. Inclusive, va-
mos ter longos anos de enfrenta-
mento com essa coisa que emer-
giu, de forma odiosa. O presidente 
defende valores fundamentalis-
tas, discurso moralista, negação 
de debate político e apresenta 
soluções para os conflitos sociais 
pela via da violência, utilizando 
expressões como bandido bom é 
bandido morto. Esse discurso de 
violência, na verdade, compõe 
elementos dos discursos do fun-
damentalismo religioso que estão 
a serviço do grande capital.

O bolsonarismo é reflexo 
de uma cultura presente 
no Brasil. Inclusive, 
vamos ter longos anos de 
enfrentamento com essa 
coisa que emergiu, de
forma odiosa”

“
JÚNIOR SOUTO
PRESIDENTE ESTADUAL DO PT

As eleições municipais não 
estão, necessariamente, 
alinhadas com as federais. 
A realidade das pessoas do 
interior, por exemplo, permite 
um voto mais livre para as 
campanhas majoritárias. Não 
podemos fazer projeções 
mecânicas de que essa 
eleição vai se repetir daqui a 
dois anos”

“



6 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2020   |

MENTIRA PODE ANULAR 
‘BANDEIRA VERMELHA’ DA ANEEL

AM: GOVERNADOR TENTA 
MANIPULAR PRÓPRIA SUCESSÃO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

ANÁLISE NÃO É TORCIDA
Há analistas torcedores fazendo 

“autópsia” do prefeito do Rio, 
Marcelo Crivella. É má aposta. Só 
para lembrar, após perder para Dória 
no 1º turno, em 2016, Haddad (PT) 
levou Bolsonaro ao 2º turno em 2018.

TRANSIÇÃO CIVILIZADA
Em Maceió, o prefeito eleito JHC 

já fez, nesta quarta (2), a primeira 
reunião de transição de governo 
com o atual prefeito, Rui Palmeira, 
que apoiou seu opositor. Tudo muito 
civilizado, maduro, profissional.

ESTUDAR DÁ URTICÁRIA
A volta às aulas provocou 

reações fortes e até reveladoras. Uma 
aluna da Universidade de Brasília 
tascou no Twitter: “Se a UnB voltar 
e eu ter (sic) que passar 4 horas por 
dia dentro de transporte público de 
novo em pandemia vou me matar”. 
Ela deveria voltar, mas ao ensino 
fundamental.

DÁ UMA GASTURA...
A Caixa Cultural decidiu reabrir 

exposições, museus, oficinas etc. 
Tudo “gradual” e com protocolos 

anti-covid. Nas universidades 
federais, no entanto, a turma não 
quer saber de honrar salários e nem 
os estudos.

OUTRO NÍVEL
O editor José Mário Pereira, da 

Topbooks, está presenteando os 
amigos com mensagens de whatsapp 
em que faz a leitura de poemas e 
sonetos de Drummond, Shakespeare 
e John Keats, por exemplo.

MONOPÓLIO DE INCOMPETÊNCIA
Após 70 anos de monopólio da 

Petrobras no refino de petróleo, 
a produção do Brasil nessa área é 
menor até que a Coreia do Sul. Mas 
a estatal tenta emplacar a lorota 
de que, apesar da venda de 8 das 
suas 13 refinarias, continuará como 
“forte competidora” no mercado. 
Anrã. 

FALTA CHEGAR
Apesar do anúncio do ministro 

da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre 
a chegada “entre janeiro e fevereiro” 
do primeiro lote de vacinas contra o 
coronavírus, a vacinação ainda não 
está com data definida.

Prestes a ser destituído, após impressionantes denúncias de 
corrupção, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou apoio 
a Alessandra Campelo, deputada da sua confiança, na disputa pela 
presidência da Assembleia Legislativa, dia 17. É que, na prática, o 
presidente da Assembleia deve assumir o governo até 2022. Alessandra é 
prima do atual secretário da Saúde, Marcellus Campelo, que assinou um 
“aditivo” muito questionado, no valor de R$400 milhões, em contrato sob 
suspeita.

FAVORITO É OUTRO
A representante de Wilson 

Lima terá de derrotar o 
atual presidente, Josué Neto, 
candidato (muito forte) à 
reeleição.

TRÊS OPERAÇÕES
Wilson Lima e seu governo 

foram alvos de três fases da 

Operação Sangria, da PF e da 
CGU, e de processo de cassação 
na Assembleia.

À ESPERA DO JUIZ
A decisão de afastar Wilson 

Lima do cargo está desde março 
nas mãos do ministro relator 
Francisco Falcão, do Superior 
Tribunal de Justiça.

A Câmara dos Deputados tem três Projetos de Decreto Legislativo para 
sustar os efeitos da decisão da Aneel de aumentar as contas de luz 
dos brasileiros durante a pandemia. Com o nível dos reservatórios das 

cinco maiores hidrelétricas do país em situação similar ou melhor que a do 
ano passado, os parlamentares tentam “expor mentiras” usadas pela agência 
reguladora para justificar o aumento, que havia prometido não aplicar. Itaipu 
chegou a abrir o vertedouro este ano e afirmou que não afetaria a geração de 
energia. Belo Monte está com 82% do reservatório cheio. A usina de Santo 
Antônio, em Rondônia, está com 25% da capacidade, mas a situação é 
melhor que a verificada em 2019, no mesmo período.Para André Figueiredo 
(PDT-CE), autor de um dos projetos, a energia é necessidade básica e o 
aumento pode agravar os efeitos da pandemia. A decisão da Aneel visa 
anteder interesses de distribuidoras e pode inviabilizar os negócios que 
começam a se recuperar e gerar empregos.

ENERGIA RENOVÁVEL | São 534 MW em novas turbinas adquiridas pela desenvolvedora brasileira
para expandir o Complexo Rio do Vento e torná-lo um dos maiores parques eólicos do mundo

A Casa dos Ventos, uma das pio-
neiras e maiores investidoras no 
desenvolvimento de projetos 

eólicos no País, firmou com a Vestas, lí-
der mundial em soluções sustentáveis, 
contrato para fornecimento de 120 tur-
binas eólicas (modelos V150-4.3MW e 
V150-4.5MW) para Fase II do complexo 
Rio do Vento, localizado no Rio Grande 
do Norte, e que já se encontra em cons-
trução. Além do fornecimento dos ae-
rogeradores, a Vestas será responsável 
pela prestação de serviço de Operação 
e Manutenção (O&M) dos equipamen-
tos por 20 anos.

Este é o terceiro contrato firmado 
entre as companhias em menos de 
dois anos, totalizando 1.2 GW em en-
trega de aerogeradores. No primeiro, 
em 2018, a Vestas forneceu 36 aero-
geradores para o complexo Eólico de 
Folha Larga, na Bahia, com 151 MW de 
capacidade instalada e que já está em 
operação. No ano seguinte, a parceria 
resultou em mais 120 turbinas e 504 
MW para a Fase I do complexo Rio do 
Vento e, agora, serão mais 120 e 534 
MW para a Fase II do projeto, previsto 
para entrar em operação comercial a 
partir de 2023.

“Estamos honrados em poder es-
tender a nossa parceria com a Vestas, 
nos tornando o maior cliente da fabri-
cante na América Latina e reafirman-
do nosso compromisso no desenvolvi-
mento das fontes renováveis no Brasil. 
Estamos convencidos que a tecnologia 
dos equipamentos nos possibilitará 
extrair de maneira otimizada o recur-
so eólico da região, atendendo nossos 
clientes com energia limpa e de baixo 
custo”, explica Lucas Araripe, diretor de 
novos negócios da Casa dos Ventos.

De acordo com as companhias, 
trata-se do maior negócio realizado 
pela fabricante dinamarquesa na 
América Latina e pela desenvolvedora 
brasileira em sua história. “Essa nova 
parceria marca a ampliação do Com-
plexo Eólico Rio do Vento, tornando-o 
um dos maiores do mundo com ca-
pacidade instalada superior a 1 GW”, 
afirma Araripe.

TECNOLOGIA DE PONTA
Rio do Vento será o primeiro 

projeto do Brasil a contar com o re-
cém-anunciado Modo de Potência 
Otimizado de 4.5 MW para a V150-4.2 
MW. A inovação faz parte da platafor-
ma 4 MW da Vestas, que já conta com 
dez anos de evolução a partir de uma 
tecnologia já validada. Entre os diferen-
ciais do Modo de Potência Otimizado 
de 4.5 MW está o reforço do trocador 
de calor da V150-4.2 MW, de forma a 
suportar adequadamente o rendimen-
to de energia adicional esperado.

“Estamos orgulhosos por continu-
ar nossa colaboração com a Casa dos 
Ventos e fornecer a eles uma solução 
customizada que inclui o recém-anun-
ciado Modo de Potência Otimizado de 
4.5 MW para a V150-4.2 MW, que ga-
rante o máximo valor para as necessi-

dades de negócio de nosso cliente”, diz 
Javier Rodríguez Diez, presidente da 
Vestas para Europa Sul, Médio Oriente 
e Norte da África, e América Latina. 
“A dimensão deste projeto mostra o 
potencial da energia limpa no Brasil 
e é um grande passo para a transição 
energética no país tendo em vista um 
futuro mais sustentável”, conclui Ro-
dríguez Diez.

A MAGNITUDE DE RIO DO VENTO
Com a ampliação de Rio do Vento, 

o complexo eólico irá gerar energia 
suficiente para abastecer mais de dois 
milhões de residências. “Com Rio do 
Vento, o Brasil caminha para ser re-
conhecido como o país que abrigará 
um dos maiores complexos eólicos do 
mundo em operação, superando gran-
des parques localizados na China e nos 
EUA”, diz Araripe.

O empreendimento se tornará re-
ferência em geração de energia limpa, 
evitando anualmente a emissão de 
dois milhões de toneladas de gás car-
bônico na atmosfera.

A primeira fase do Complexo Rio 
do Vento irá iniciar sua operação co-
mercial no segundo semestre de 2021, 
enquanto a segunda fase tem previ-
são para início em 2023. “Estamos em 
negociação com consumidores para 
fornecer a energia proveniente da 
segunda fase do complexo. Dada qua-
lidade dos ventos na região e a escala 
do empreendimento, somos bastante 
competitivos para alocar essa energia 
no Mercado Livre”, diz Araripe.

MERCADO LIVRE EM EXPANSÃO
A transição energética se faz cada 

vez mais urgente pela sociedade no 
contexto de combate à crise climática. 
Grande parte dessa mudança passa 
pela descarbonização de setores da 
economia. O interesse crescente de 
empresas no uso de energia renovável 
mostra o caminho para que essa tran-
sição se concretize de forma efetiva. 
Além disso, mostra a força das renová-
veis e confirma sua eficiência na subs-
tituição dos combustíveis fósseis.

No Brasil, a Casa dos Ventos tem 
sido uma provedora de soluções para 

“virada sustentável” de empresas que 
buscam a transição energética para di-
minuir sua pegada de carbono. Desde o 
início do ano, a companhia já anunciou 
diversos contratos firmados para o 
complexo Rio do Vento com o objetivo 
de democratizar a energia limpa para o 
ambiente corporativo: desde eletroin-
tensivas, como Vale e Anglo American, 
até as que consomem menos energia, 
como TIVIT, Vulcabrás Azaleia e Gru-
po Moura, mas que acompanham ten-
dências mundiais e entram agora no 
rol de empresas engajadas em incor-
porar metas de ESG (Environmental, 
Social and Governance, em inglês).

“A preocupação com o meio am-
biente e a sociedade está cada vez mais 
presente no mundo corporativo. Esses 
temas geram retorno porque inspiram 
pessoas e clientes, cada vez mais, a 
reconhecerem uma empresa respon-
sável. Em adição aos temas de ESG, 
as renováveis hoje são as fontes mais 
competitivas economicamente para 
os consumidores, por isso acreditamos 
que serão as protagonistas na expan-
são da geração no nosso país”, finaliza 
Araripe.

SOBRE A CASA DOS VENTOS
A Casa dos Ventos é uma das pio-

neiras e maiores investidoras no desen-
volvimento de projetos eólicos no Bra-
sil. Há mais de dez anos no mercado, 
é responsável pelo desenvolvimento 
do maior número de projetos que co-
mercializaram energia em leilões re-
gulados e no ambiente de contratação 
livre no país. Além de ter desenvolvido 
aproximadamente 30% de todos os 
empreendimentos em implantação 
ou operação no país, a empresa é de-
tentora do maior portfólio de projetos 
eólicos do Brasil.

SOBRE A VESTAS
Já a Vestas é a empresa líder global 

em energia sustentável. A companhia 
projeta, fabrica, instala e mantém tur-
binas eólicas em todo o mundo. Com 
113 GW de capacidade instalada em 
81 países, a Vestas instalou mais capa-
cidade eólica do que qualquer outro 
fabricante.

Complexo eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte, é formado por oito parques

Casa dos Ventos e Vestas fecham 
acordo para investimentos no RN

REPRODUÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
A. G. DA COSTA JUNIOR ME, CNPJ: 06.152.104/0001-06, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a atividade 
Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na ROD RN 12, KM 01, S/N – Centro, Grossos/RN. 

 
Aldeci Gomes da Costa Silva 

Representante Legal 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, Centro. CEP 59.178-000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: a Sra. ANA MARIA BARREIROS CABRAL RODRIGUES, portuguesa, empresária, casada, portadora da 
cédula de Identidade RG n° 003.628.489 – SSP/RN, inscrita no CPF/MF n° 013.397.524-09, e, o Sr. ARMINDO 
GRENCHO RODRIGUES, português, empresário, casado, portador da cédula de Identidade RG n° 003.628.397 – 
SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° 013.341.104-41, ambos residentes e domiciliados na Rua Sucupira, n° 06, casa 10, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, 
sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 18.770,87m² (dezoito mil, setecentos e setenta metros e oitenta e sete decímetros quadrados), imóvel com inscrição 
de n° 1.0101.032.01.0163.0000.9 e sequencial de n° 1.007647.6 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000. limitando-se: NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 74,69m e do ponto P2 ao P3 com 40,23m, 
do ponto P3 ao P4 com 190,60m com a Bela Pipa Alojamentos Turísticos. LESTE: Do ponto P4 ao P5 com 53,80m, do 
ponto P5 ao P6 com 35,03m com a Rua do Cordeiro. SUL: Do ponto P6 ao P7 com 143,94m, do ponto P7 ao P8 com 
25,88m, com o Sr. Fernando Luiz de Sousa Madruga. OESTE: Do ponto P8 ao P9 com 14,60m, do ponto P9 ao P10 com 
57,11m, do ponto P10 ao P11 com 51,87m, do ponto P11 ao P12 com 26,04m, do ponto P12 ao P13 com 15,79m, do 
ponto P13 ao P14 com 27,41m, do ponto P14 ao P1 com 7,62m, com o Parque Estadual Mata da Pipa-PEMP. Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 571.537,25.  Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Bela Pipa Alojamentos Turisticos, 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, 03.12.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 

D BESSA CAVALCANTE EIRELI, CNPJ: 28.219.706/0001-68, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação - 
LO para transporte de cargas perigosas (combustíveis líquidos), com sede localizada à Av. Rio Branco, n° 
1520 - Sala 05, Santo Antônio, Mossoró/RN. 
 

Darilo Bessa Cavalcante 
Proprietário  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
 

      São convidados os futuros associados da (Associação dos proprietários da Enseada dos Ventos) a se 
reunirem em assembleia geral na Av. Francisco Mota, n° 89A, Alto de São Manoel, ás 09h00min do dia 
18/12/2020 a fim de tratarem das seguintes ordens: Constituição da associação; Aprovação do estatuto social; 
Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal; Assuntos gerais relativos à criação e fundação da associação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020

ADJUDICAMOS, a vencedora do Pregão Eletrônico nº 034/2020, realizada em 
03/11/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL. 
Empresa: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 
33.068.320/0001-32, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 7.900,00 (sete 
mil, novecentos reais).

Jardim do Seridó/RN, em 02 de dezembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

IMÓVEIS E URBANISMO | Empresa 
ofecere condições especiais 
para o Loteamento Portal do 
Sol, área em crescimento e 
que já possui energia elétrica, 
água, pavimentação e tudo mais 
necessário para boa moradia

Terra & Terra em parceria com Portal 
Construtora lança a primeira Black 
Friday de loteamentos no RN

Boanerges Figueiredo, da Terra e Terra

Capacitação e 
incentivo aos 
Corretores

LOTEAMENTOS
Colina de Genipabu, 1345 lotes
Coqueiral Santana, na Lagoa do 

Carcará, 274 lotes
Jericoacoara, 162 lotes

Paraíso do Gostoso, São Miguel 
do Gostoso, 1376 lotes

Parque Deolindo Lima, Redinha 
Nova, 

Portal de Genipabu, 205 lotes
Santos Dumond, mais de 2500 

lotes
Villa São Jorge, 1200 lotes

RESIDENCIAIS
Thisaliah e Ágape, 544 aparta-

mentos

LOCALIZAÇÃO PORTAL DO SOL
Estrada para a Praia de Geni-

pabu - Extremoz /RN
A 5 minutos da Praia de Geni-

pabu
A 15 minutos do Centro de 

Extremoz
A 20 minutos do Centro de Natal

SAIBA MAIS

CONTATOS
(84) 3213-0000 / (84) 99680 1692

Endereço eletrônico
Site www.terraeterra.com.br 

Redes Sociais 
Instagram 

@terraeterraimoveis

Facebook 
@terraeterraimoveis

Likendin 
@terraeterraimoveiseurbanismo 

Sempre inovando e em busca de 
desafios, a Terra & Terra Imóveis e 
Urbanismo está lançando a primei-

ra “Black Friday de Loteamentos” no Rio 
Grande do Norte. O empreendimento faz 
parte da terceira etapa do Loteamento 
Portal do Sol, a 3 Km da Praia de Geni-
pabu. 

A Terra & Terra é uma das empresas 
mais conhecidas no Nordeste Brasileiro 
e tem investido cada vez mais numa ma-
neira de se aproximar com o cliente com 
interação, agilidade, praticidade e preço, 
sendo o menor preço por metro quadra-
do de lotes no Brasil. 

“A parceria com a Construtora Portal 
para o Loteamento Portal do Sol é de su-
ma importância, visto que não se cons-
trói nada sozinho. A soma de esforços 
é mais uma maneira de vencer a crise, 
gerar emprego e renda e participar do 
sonho de milhares de famílias em cons-
truir a casa própria. Essa Black Friday é 
uma forma de demonstrar isso”, destaca 
o diretor presidente da Terra & Terra, Bo-
anerges Figueiredo.

O Portal do Sol é uma área em cresci-
mento e já possui energia elétrica, água, 
pavimentação em todo loteamento, 
praça, supermercado e tudo mais que se 
possa precisar para se ter uma moradia 
confortável. O processo acontece sem 
consulta ao SPC e Serasa e o contrato é 
celebrado na hora. O cliente já sai com 
tudo pronto.

A maneira de acreditar no marketing 
e capacitar os corretores e a facilidade 
de adquirir o produto foram fatores pri-
mordiais para, em um ano difícil devido 
à pandemia, a empresa vender mais de 
2 mil lotes e ter um VGV (valor geral de 
vendas) de mais de R$ 50 milhões.

“Após esse período crítico em que 
enfrentamos a pandemia, a empresa já 
demonstra expectativa de mais cresci-
mento nos negócios, com lançamento 
de novos empreendimentos como o Por-
tal do Sol, Villa São Jorge e Loteamento 
Vitória, em 2020, e em 2021, com uma 
nova etapa do Residencial Thisaliah, já 
para janeiro”, destacou Boanerges Fi-
gueiredo.

A Black Friday de Loteamentos 
acontecerá até o dia 18 de dezembro.

Constantemente, os correto-
res da Terra & Terra passam por 
treinamentos sobre as práticas de 
vendas presencial e online a fim de 
capacitar e mostrar estratégias de 
vendas, aproximando-os cada vez 
mais do cliente. Além disso, como 
forma de estimular, a Terra & Terra 
Imóveis e Urbanismo propõe metas 
aos corretores com premiações das 
mais diversas, como um relógio e 
um carro 0 Km.

A Terra & Terra tem investido 
cada vez mais e apostado no cres-
cimento no número de vendas de 
loteamentos e residenciais. Neste 
contexto, a empresa sempre busca 
estar por dentro das tendências e 
novidades do setor e busca estraté-
gias que prometem continuar revo-
lucionando o negócio.

EMPREENDIMENTOS
A empresa, ao longo dos 22 

anos, já investiu em 461 empreendi-
mentos, com destaque para Colina 
de Genipabu, Coqueiral Santana, 
Jericoacoara, Paraíso do Gostoso, 
Parque Deolindo Lima, Portal do 
Sol, Santos Dumond, Villa São Jorge, 
Residencial Thisaliah e o Residen-
cial Lapidare, que será lançado em 
janeiro de 2021.

Em atuação nos condomínios 
residenciais, a Terra & Terra tem 
como empreendimentos Residen-
cial Villa Garden em São Gonçalo do 
Amarante/RN, Residencial Parque 
Norte no bairro do Vale Dourado 
zona norte de Natal/RN, Monte Ce-
leste, Condomínio Residencial Thi-
saliah e Ágape, ambos localizados 

no bairro do Planalto, em Natal/RN.
Com vários investidores, a Terra 

& Terra também possui empreen-
dimentos no interior do Estado, 
seguindo a proposta de facilitar a 
forma de pagamento sem perder a 
qualidade do produto.
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ERIVAN LIMA

IVAN BARON

Olá, tudo bem? Me chamo Ivan 
Baron, tenho 22 anos, sou es-
tudante de pedagogia e sou 

popularmente conhecido como o 
“influenciador da inclusão”, isso 
porque crio conteúdo sobre pessoas 
com deficiência de uma maneira le-
ve e descontraída na internet. Nas-
ci uma criança “típica”, expressão 
usada para pessoas sem deficiência, 
mas aos 3 anos tive meningite bac-
teriana. A gente sabe quando essa 
doença não mata, mas deixa seque-
las. Eu não morri, porém, fiquei com 
a paralisia cerebral que tenho até 
hoje. 

Meus pais me contaram na 
época que o médico, ao revelar o 
diagnóstico, decretou que eu prova-
velmente não iria andar nem falar 
pelo resto da vida. Aquilo foi um 
grande baque para eles, mas não foi 
uma justificativa para desistirem do 
meu tratamento. Iniciei todo meu 
processo de reabilitação através da 
rede pública de saúde, e graças ao 
SUS e pela fé que hoje tenho uma vi-
da com muito mais independência. 
Acredito que as pessoas precisam 
entender que deficiências não pre-
cisam de cura, milagre ou qualquer 
outro tipo de negacionismo. 

Nós, pessoas com deficiência, 
precisamos mesmo de oportunida-
des. Desde criança vejo que a socie-
dade não nos permite amar os nos-
sos próprios corpos porque eles não 
pertencem ao padrão que imposto, 
mas quem deu autorização para a 
sociedade ditar algo? Culpa disso 
tudo está no capacitismo enraiza-
do. O capacitismo é um termo que 
define o preconceito com pessoas 
com deficiência, é um sentimento 
violento e excludente. 

Tive minha primeira experiência 
capacitista na escola, quando eu era 
superestimado pela minha profes-
sora e subestimado pelos colegas 
de sala, que acreditavam que eu 
não seria capaz de realizar qualquer 
atividade. O preconceito tem dessas 
coisas: não naturaliza a pessoa e co-
loca ela em situações de extremos. 
Somos bonzinhos demais ou somos 
os vilões da história. São vários os 
tipos de violência que nós sofremos, 
engana-se quem pensa apenas em 
falta de rampas ou agressões físicas. 
São tantas agressões que não cabe-
riam nesta página de jornal.

Isso se dá ao fato de sermos 
diversos. Cada pessoa com defici-
ência possui sua individualidade. 
Sabe aquele papo de “somos todos 
iguais”? Precisamos desconstruir 
essa conversa a partir de agora se 
queremos realmente uma socieda-
de inclusiva. Nós não somos iguais e 
nossas diferenças devem ser valori-
zadas e respeitadas. Enfim, falar de 
inclusão deve causar reflexões, pre-

PELO FIM DO CAPACITISMO
REPRESENTATIVIDADE | No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado hoje, o potiguar 

Ivan Baron conta neste artigo um pouco sobre a própria história e pede o fim do preconceito 

cisamos mostrar a realidade. Nosso 
país já avançou muito em leis, mas 
só elas não são suficientes. Não po-
demos retroceder: o momento ago-
ra é de mudar pensamentos!

PÁGINA OCUPADA POR IVAN BARON 

O jovem Ivan Baron ganhou 
destaque durante a pandemia 
da Covid-19 assim que começou 
a gravar vídeos bem-humorados 
sobre acessibilidade para publi-
car na internet. Agora, o perfil 
dele no TikTok (@oitortinho) 
já acumula mais de 133 mil se-
guidores espalhados por todo o 
Brasil.

Através de piadas nada ofen-
sivas, o jovem potiguar abor-
da temas como diversidade e 
capacitismo – termo utilizado 
para descrever a discriminação, 
opressão e abuso oriundos da 
noção de que pessoas com defi-
ciência são inferiores às pessoas 
sem deficiência. Com o objetivo 
de desconstruir preconceitos, 
Ivan usa as próprias experiên-
cias para enaltecer a representa-
tividade e compartilhar conhe-
cimento.

Para ele, pessoas com de-
ficiência não são coitadas ou 
especiais e devem ocupar todos 
os lugares que querem e que 
merecem. Ivan sempre viu pes-
soas famosas em diversas áreas, 
apoiando várias vertentes, mas 
raramente encontrava alguém 
que falasse de conquistas das 
pessoas com deficiência. Foi por 
isso que ele decidiu ocupar essa 
lacuna criando um conteúdo 
consistente e informativo nas 
redes sociais.

Conheça mais

Falar de inclusão deve 
causar reflexões, precisamos 
mostrar a realidade. Nosso 
país já avançou muito em 
leis, mas elas não são 
suficientes. Não podemos 
retroceder: o momento agora 
é de mudar pensamentos!”

“
IVAN BARON
ESTUDANTE DE PEDAGOGIA
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Nossa missão de informar sobre 
o que acontece, de fato, nos faz 
mais inovadores, para tornar 
sua relação com a informação 
melhor e mais segura.

Sempre 
comprometido 
coma verdade.

PANDEMIA | Relatório de pesquisadores da UFRN avalia que o Governo do Estado e os municípios potiguares 
precisam reforçar ações o novo coronavírus, bem como devem promover aumento dos leitos de UTI 

Após o período eleitoral, quando 
foram registrados diversos pon-
tos de aglomeração em diversos 

municípios potiguares, o Rio Grande 
do Norte registrou em novembro al-
ta de 52,57% no número de casos da 
Covid-19. A elevação fez com que os 
pesquisadores Laboratório de Inova-
ção Tecnológica em Saúde (Lais) da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) recomendassem que o 
Governo do Estado e os municípios re-
forcem fiscalizações para conter avan-
ço no contágio do novo coronavírus, 
bem como os gestores públicos devem 
promover aumento na  disponibilida-
de de leitos de UTI, caso a ocupação 
ultrapasse os 60% por três dias conse-
cutivos, que foi o percentual alcançado 
no fim desta terça-feira 2.

O relatório divulgado nesta ter-
ça-feira 2 diz que, apesar do aumento 
no contágio, a evolução não vem se 
confirmando nos óbitos registrados. 
Segundo os pesquisadores, passado o 
momento de crise que o estado viveu 
em junho de 2020, 15 dias pós-eleições 
municipais se observa um aumento 
da taxa de ocupação hospitalar no Rio 
Grande do Norte. Em 4 de outubro de 
2020 era de 28% para a Região metro-
politana e em 30 de novembro de 2020 
foi para, aproximadamente, 50%. To-
davia, em outubro de 2020, havia mais 
leitos de UTI Covid-19 habilitados, 
portanto, é importante considerar esse 
aspecto também.

“Mesmo com o aumento da procu-
ra, o documento afirma que a o siste-
ma de saúde está em execução plena e 
de forma regular, garantindo o acesso 
aos serviços de saúde a todos que 
procuram. Tendo como base a taxa de 
ocupação, os pesquisadores afirmam 
que o RN está em uma situação de 
controle em relação à rede assistencial, 
uma vez que não ultrapassou os 80% 
da taxa de ocupação”, avaliaram os 
pesquisadores.

Além dos casos de infecção e regis-
tros de óbitos, o relatório faz, também, 
referência a taxa de transmissibilidade 
– Rt – um dos indicadores mais utili-
zados para medir a evolução de uma 
doença endêmica. A Rt indica quantas 
pessoas podem ser infectadas a partir 
de uma pessoa já doente. Sendo assim, 
o ideal é que a taxa esteja sempre o 
mais próximo de zero.

Com base nesse parâmetro, os pes-
quisadores afirmam que, na semana 
epidemiológica de número 47, o Rio 
Grande do Norte está em um cenário 
de controle.  Conforme apontado pelo 
documento, o estado mantém, há pelo 
menos 30 dias, a média da Rt abaixo de 
1. A análise mostra, no entanto, que há 
uma variação do risco em 108 municí-
pios, com registros de acima de 1.

Diante do quadro analisado, os 
pesquisadores listaram algumas reco-
mendações necessárias para se con-
tinuar enfrentando a Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. Entre as ações está 
executar um plano de comunicação 

massiva para orientar e esclarecer a 
população e retomar e amplificar as 
fiscalizações em ambientes propícios a 
aglomerações.

Há recomendações, também, no 
caso do aumento das taxas de ocupa-
ção de leitos.  Caso a taxa de ocupação 
de leitos críticos do RN ultrapasse os 
60% por mais de três dias, o estado de-
ve organizar imediatamente um plano 
de contingência para ampliar os leitos 
em 20%, o qual deve ser rapidamente 
implementado quando a taxa estiver 
em 70%.

No caso da taxa de ocupação de lei-
tos críticos SUS do RN chegar aos 80%, 
a recomendação é iniciar um processo 
de ampliação de leitos em mais 30%, 
podendo voltar a ter mais de 300 leitos 
críticos para covid-19. 

Se depois de ampliar a rede assis-
tencial, a taxa de ocupação de leitos 
críticos covid-19 no SUS ainda estiver 
maior que 70% e a taxa de transmis-
sibilidade superior 1.03 no RN, outras 
medidas sanitárias mais rígidas deve-
rão ser tomadas.

Rio Grande do Norte registrou 1.021 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira 2

Pesquisadores defendem ampliação 
de leitos após avanço da Covid no RN

RN registra mais 
de mil casos de 
Covid-19

Anvisa estuda 
autorizar uso de 
vacinas

O Rio Grande do Norte regis-
trou 1.021 casos de Covid-19 nesta 
quarta-feira 2, segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap). 
Com a nova atualização, o número 
de potiguares infectados pela do-
ença é de 96.681 desde o início da 
pandemia.

Ainda de acordo com a Sesap, o 
número de óbitos subiu para 2.704 
nesta quarta-feira. Foram sete no-
vos registros em relação ao número 
do dia anterior, com 2.704 casos. 
Entretanto, ainda de acordo com a 
pasta, apenas uma morte ocorreu, 
de fato, nas últimas 24 horas. Os 
demais casos ocorreram em dias 
anteriores. Há ainda 396 mortes 
que aguardam resultado de investi-

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) estuda 
autorizar o uso emergencial de va-
cinas contra Covid-19, permitindo 
que o imunizante seja usado em 
casos específicos e previamente 
definidos, sem a necessidade de 
que o produto já tenha o registro 
do órgão. A medida permitirá que a 
vacina fosse aplicada em grupos de 
pessoas enquanto os laboratórios 
seguem com suas pesquisas. Para 
isso, a agência estuda mecanismos 
que garantam a segurança do pro-
duto ainda que os laboratórios não 
tenham finalizado os estudos para 
a obtenção de registro. 

Uma das opções seria instituir 
a medida a partir de uma Resolu-
ção de Diretoria Colegiada (RDC), 
mas isso ainda está em debate. A 
norma definiria grupos específi-
cos e cenários controlados para a 
aplicação do imunizante de modo 
a garantir a segurança do processo. 
A medida seria uma das ferramen-
tas para tornar mais célere o aces-
so à vacina contra Covid-19.

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, afirmou em comissão 
mista do Congresso que o país só 
aplicará vacinas que tenham regis-
tro na agência.

gação clínica.
O Rio Grande do Norte regis-

trou aumento de 17,61% no número 
de casos de Covid-19 em novembro. 
Foram 13.811 novas infecções até 
esta segunda-feira 30, segundo in-
formações da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). A quan-
tidade de novos doentes dentro de 
um único mês é a maior desde julho 
passado, durante o pico da doença 
entre os potiguares, quando 20.129 
contágios foram diagnosticados.

NEY DOUGLAS / AGORA RN  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação 
Pregão Eletrônico nº 034/2020 com início 16 de outubro de 2020, realizada em 03 de 
novembro de 2020 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação 
exarada no processo licitatório provenciente da licitação supra mencionada, em favor 
da empresa relacionada a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL 
DIGITAL PORTÁTIL. Empresa: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI - CNPJ: 33.068.320/0001-32, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de 
R$ 7.900,00 (sete mil, novecentos reais).

Jardim do Seridó/RN, 02 de dezembro de 2020  
Lyzandra Costa de Azevedo

Secretaria de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.019.018/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem 
interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
036/2020, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso 
Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03 
de dezembro de 2020 às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
17 de dezembro de 2020 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 17 de dezembro de 
2020 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo 
Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 02 de dezembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE AFONSO BEZERRA-RN 

RUA: BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, Nº 05, CENTRO - FONE: (84) 3533 – 2381 
ANA KARLA MELO LIMA 

Tabeliã Pública 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

A Notária e Registradora Pública do Ofício Único de Afonso Bezerra/RN faz saber, com base no Art. 
216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte/RN, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião EXTRAORDINÁRIO. 
Solicitante: JORGE ALBERTO BEZERRA CÂMARA (CPF/MF N° 131.206.034-49); 
Áreas objetos da usucapião: “Duas áreas denominadas “Fazenda Cantinhos I”, encravadas neste Município de 
Afonso Bezerra/RN, sendo uma denominada de ÁREA “1”, medindo 12,462092 hectares e Perímetro (m): 2.003,00 m, 
com as seguintes características: “Inicia-se a descrição deste perímetro da ÁREA “1”, localizada no lado Sul da RN-
263 no vértice P V 0010, de coordenadas N: 9.392.842,961 m e E: 778.351,937 m., situado no limite com JOSÉ 
OSEAS DA SILVA – (CPF: 875.059.914-34), deste, segue com azimute de 206°43'30'' e distância de 207,97 m, 
confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 875.059.914-34), até o vértice P V 0011, de 
coordenadas N: 9.392.657,208 m e E: 778.258,412 m.; deste, segue com azimute 205°49’49'' e distância de 595,75 m, 
confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 875.059.914-34), até o vértice P V 0012, de 
coordenadas N: 9.392.120,979 m e E: 777.998,839m; deste, com o azimute 268°16’37” e distância de 239,53m, 
confrontando nesse trecho com ANA PAULA DANTAS DA COSTA (CPF: 042.052.224-75), até o vértice P V 0013, de 
coordenadas N: 9.392.113,777 m e E: 777.759,418 m.; deste, segue com azimute de 31°54'38'' e distância de 589,59 
m, confrontando nesse trecho com RODOVIAL ESTADUAL RN-263, até o vértice P V 0014, de coordenadas N: 
9.392.614,263 m e E: 778.071,072 m; deste, segue com azimute 28°59'57'' e distância de 85,82 m., confrontando  
nesse trecho com RODOVIAL ESTADUAL RN-263, até o vértice P V 0015, de coordenadas N: 9.392.689,327 m e E: 
778.112,679 m; deste, segue com azimute de 57°17'40'' e distância de 284,34 m., confrontando nesse trecho com 
RODOVIAL ESTADUAL RN-263, até o vértice P V 0010, de coordenadas N: 9.392.842,961m e E: 778.351,937m; 
ponto inicial da descrição deste perímetro, conforme memorial descritivo em anexo.”  A outra, denominada de “ÁREA 
2”, medindo 36,300278 hectares, e Perímetro (m): 8.043,58 m, com as seguintes características: “Inicia-se a descrição 
deste perímetro da ÁREA “2”, localizada no lado Norte da RN-263 no vértice P V 0001, de coordenadas N: 
9.396.292,271 m e E: 779.982,000 m., situado no limite com RUBENS DA SILVA SOUZA – (CPF: 778.126.624-20), 
deste, segue com azimute de 119°02'45'' e distância de 57,50 m, confrontando nesse trecho com RUBENS DA SILVA 
SOUZA – (CPF: 778.126.624-20), até o vértice P V 0002, de coordenadas N: 9.396.264,355 m e E: 780.032,267 m.; 
deste, segue com azimute de 206°21’10'' e distância de 1.746,94 m, confrontando nesse trecho com RUBENS DA 
SILVA SOUZA – (CPF: 778.126.624-20), até o vértice P V 0003, de coordenadas N: 9.394.698,959 m e E: 779.256,803 
m; deste, com o azimute 202°54’18” e distância de 223,13 m, confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA 
(CPF: 875.059.914-34), até o vértice P V 0004, de coordenadas N: 9.394.493,418 m e E: 779.169,958 m.; deste, segue 
com azimute de 206°02'42'' e distância de 376,94 m, confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 
875.059.914-34), até o vértice P V 0005, de coordenadas N: 9.394.154,755 m e E: 779.004,452 m; deste, segue com 
azimute 206°20'50'' e distância de 386,05 m., confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 
875.059.914-34), até o vértice P V 0006, de coordenadas N: 9.393.808,806 m e E: 778.833,118 m; deste, segue com 
azimute de 206°26'44'' e distância de 617,73 m., confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 
875.059.914-34), até o vértice P V 0007, de coordenadas N: 9.393.25,715 m e E: 778.558,012 m; deste, segue com 
azimute de 206°00'46'' e distância de 125,38 m., confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 
875.059.914-34), até o vértice P V 0008, de coordenadas N: 9.393.143,035 m e E: 778.503,023 m; deste, segue com 
azimute de 206°43'30'' e distância de 257,31 m., confrontando nesse trecho com JOSÉ OSEAS DA SILVA (CPF: 
875.059.914-34), até o vértice P V 0009, de coordenadas N: 9.392.913,209 m e E: 778.387,307 m.; deste, segue com 
azimute de 237°17'40'' e distância de 277,75 m., confrontando nesse trecho com RODOVIAL ESTADUAL RN-263, até 
o vértice P V 0016, de coordenadas N: 9.392.763,132 m e E: 778.153,588 m; deste, segue com azimute de 28°59'57'' e 
distância de 390,57 m., confrontando nesse trecho com ASSOCIAÇÃO MOACIR AVELINO BEZERRA (CNPJ: 
07.090.945/0001-90), até o vértice P V 0001, de coordenadas N: 9.396.292,271 m e E: 779.982,000 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro, conforme memorial descritivo em anexo.” Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39 WGr, tendo como S.G.R. (Sistema Geodésico de Referência)  o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, conforme Planta e Memorial 
Descritivo devidamente assinado pelo Engenheiro Agrônomo e Responsável Técnico, Sr. Francisco das Chagas 
Rodrigues Silva – CREA-RN n° 210.185.056-7, ART n° RN20200358929” 
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Afonso Bezerra/RN, 02 de dezembro de 2020. 
ANA KARLA MELO LIMA 

Notária e Registradora 
Edital: Emolumentos-R$ 92,23. FDJ-R$24,09. FCRCPN-R$9,22; GUIA FDJ: N° 7000003934667 
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LOGÍSTICA | Após doze anos de espera, projeto de construção de um terminal portuário para escoar a 
produção do Rio Grande do Norte, no município litorâneo de Porto do Mangue, volta a ser discutido

MARCELO HOLLANDA

Doze anos depois de figurar entre 
os grandes sonhos logísticos do 
RN, a construção de um termi-

nal portuário para escoar a produção 
do estado, no município de Porto do 
Mangue, foi ressuscitado esta semana. 

Como no passado, os planos são 
ambiciosos: ampliar o volume de itens 
exportados pelo Estado, aumentar a 
competitividade, atrair investidores e 
viabilizar a produção offshore de ener-
gias renováveis. A fixação que diferen-
tes governos estaduais têm num termi-
nal no Porto do Mangue não é nova. 

Durante os dois governos conse-
cutivos de Wilma de Faria (2003/2010), 
a idéia foi reforçada especialmente no 
segundo mandato, a partir do então 
secretário de Planejamento, Vagner 
Araújo. Com o lançamento do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento 
(PAC), no segundo governo Lula, a 
iniciativa abriu possibilidades para a 
criação de um plano idêntico na esfera 
estadual, que reuniria hipotéticos R$ 
16 bilhões, maior parte oriunda de in-
vestimentos privados.

É claro que nada disso saiu do pa-
pel. Nem o porto do Mangue, nem os 
campos de golfe e os resorts para se 
beneficiar de um grande fluxo turístico 
internacional que só estava na cabeça 
de alguns políticos e empresário nor-
malmente associado aos primeiros.  

Esta semana, a idéia de ressuscitar 
a construção de um novo porto contra 
todas as expectativas geradas pela con-
juntura política e pelo coronavírus, que 
acenam para um agravamento da crise 
econômica em 2021, voltaram a ador-
nar as imaginações. 

Na última segunda-feira, na Casa 
da Indústria, um encontro entre o pre-
sidente da Fiern, Amaro Sales; o depu-
tado federal Benes Leocádio; o diretor 
do Grupo Bi Energia, Lucio Bomfim, e 
os secretários estaduais Jaime Calado 
(Sedec/RN) e Gustavo Rosado (SIN/
RN), voltaram a mostrar que o apetite 
para a imaginação não se esgota, mes-
mo sob condições extremante adver-
sas.  

Ancorado no programa Mais RN, 
criado pela Fiern para abraçar todos os 
planos desenvolvimentistas do Estado, 
Amaro Sales recorreu ao velho mantra 
de explorar os potenciais e destravar 
gargalos, como o de escoamento da 
produção.

Lembrou que o Mais RN, agora 
detentor de uma versão digital, reúne 
um generoso acervo de  informações e 
estudos técnicos para subsidiar investi-
dores interessados em empreender no 
Rio Grande do Norte. 

“O Mais RN não pertence mais a 
Fiern, passou a ser de toda sociedade. 
E, ao contemplar todas as matrizes de 
desenvolvimento econômico, oportu-
nidades e desafios, o projeto dispõe de 
uma base sedimentada para orientar 
investidores e ações públicas em diver-
sas áreas”, afirmou.

Foi oportunidade para todos os 
participantes do encontro venderem 
os seus peixes. O secretário estadual de 
Infraestrutura Gustavo Rosado afian-
çou que, por meio da SIN e da Sedec, o 
governo trabalha para viabilizar o novo 
terminal portuário do Estado. 

“A idéia é aproveitar uma falha geo-
lógica identificada no entorno do mu-
nicípio de Porto do Mangue, no litoral 
Norte Potiguar, para a construção da 
estrutura que irá movimentar cargas 
de sal, fruticultura irrigada, minérios, 
além de atender a indústria petroleira 
e de energias renováveis offshore”, afir-
mou. 

Lembrou que está em curso um 
projeto de cooperação técnica em 
parceria com a UFRN para levantar a 
viabilidade técnica, financeira e am-
biental do projeto. “Este novo terminal 
poderá mudar ou dividir o eixo de de-
senvolvimento do estado”, proclamou.

Já Jaime Calado, secretário de de-
senvolvimento econômico, ponderou 
ainda que mais do que um porto gra-
neleiro, a proposta é também atender 
as demandas da indústria de petróleo 
e gás, energias eólica e solar da região. 

“É um projeto de um porto-indús-
tria de petróleo e energias”, garantiu. 

Antecipou que, para tanto, já foi 
criado Grupo de Trabalho com setores 
do governo, empresas e academia.  E 
que o Estado tem ainda a vantagem de 
possuir mão de obra qualificada em se-
tores estratégicos como Petróleo, Gás 
e Energias Renováveis, formada pelo 
SENAI/RN e CTGAS-ER.

O deputado Benes Leocádio deu 
sua contribuição possível ao mosaico, 
ressaltando  a importância de atrair 
novos investidores e realizar parcerias 
público-privadas para a construção 
do equipamento de forma a viabilizar 
investimentos importantes para o RN.

Durante o encontro, o diretor da BI 
Energia, uma holding de empresas ita-
liana e belga, que atuam em geração de 
energia renovável por meio de parques 
eólicos offshore e dragagem de portos  
(portanto, parte interessada) vendeu 
seu negócio.

Lucio Bonfim fez uma breve apre-
sentação da empresa, que se propõe a ser 
a primeira no País a implantar um Par-
que Eólico Offshore na costa brasileira.

É mais uma vez ver para crer. 

Governo do Rio Grande do Norte trabalha para viabilizar o novo terminal em Porto do Mangue

Porto do Mangue reaparece como
novo projeto econômico para o RN

ANDRÉ CORREIA
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RÉVEILLON |  Ainda sem a vacina para conter o coronavírus, Natal e Parnamirim resolveram manter as 
recomendações de segurança para conter infecções e não terão programação para as festas natalinas

As festas de fim de ano em 2020 
serão bem diferentes das tra-
dicionais comemorações dos 

anos anteriores — e não poderia deixar 
de ser. A pandemia de Covid-19 alterou 
a vida em sociedade, transformou há-
bitos e mudou comportamentos. Ain-
da sem a vacina para o coronavírus, as 
cidades potiguares de Natal e Parnami-
rim resolveram manter as recomenda-
ções de segurança para conter o novo 
vírus. Os municípios não terão ativida-
des especiais para os festejos natalinos.

Na capital, o Natal em Natal, que 
tradicionalmente reúne artistas nacio-
nais e locais em shows espalhados pe-
los polos culturais da cidade, ocorrerá 
de forma online. O evento presencial se 
estendia até a virada de ano, com apre-
sentações que marcavam a festa de ré-
veillon da cidade. No entanto, desta vez 
os palcos darão lugar aos links. Apesar 
das mudanças, a queima de fogos para 
abrir 2021 está mantida em Natal.

“O Natal em Natal online ainda se-
rá anunciado pelo prefeito Álvaro Dias, 
provavelmente na próxima semana. De 
todo modo, fizemos uma programa-
ção online, levando em consideração 
os decretos da pandemia para evitar 
aglomerações e consequentemente a 
propagação da Covid-19. A prioridade 
da prefeitura continua sendo salvar vi-
das e levar efeito uma política de com-
bate à pandemia. A ferramenta online 
tem sido uma grande saída para ações 
culturais no mundo inteiro e Natal não 

poderia deixar de fazer uso desse eficaz 
aparato tecnológico”, destaca Dácio 
Galvão, diretor da Fundação Capitania 
das Artes (Funcarte).

A tendência de apresentações 
culturais virtuais para marcar o fim 
de 2020 pode ser seguida também em 
Parnamirim. O setor cultural do execu-
tivo local ainda estuda a possibilidade 
de adotar o formato online para evitar 
grandes aglomerações. Fato é: todos os 
eventos culturais presenciais de Natal e 
ano novo foram cancelados por causa 
da Covid-19. A prefeitura de Parnami-
rim decidiu inclusive cancelar a quei-
ma de fogos do réveillon na cidade e 
incentivar uma “virada caseira”.

“A prefeitura tem avaliado que esse 
quadro da pandemia tem se agravado 
no país inteiro e nós temos uma preo-
cupação com o contexto que vamos es-
tar na última semana de dezembro. Em 
razão disso, dessa tendência progressi-
va de crescimento dos casos, a prefeitu-
ra decidiu não fazer a queima de fogos 
e também não ter nenhuma progra-
mação que resultasse em aglomeração. 
Nós vamos ter uma passagem de ano 
com programação bastantes caseira. 
Talvez tenhamos alguma apresentação 
cultural online, mas ainda não temos 
nada definido a respeito”, detalhou Ha-
roldo Gomes, presidente da Fundação 
Parnamirim de Cultura.

Natal manteve show piroténico mas não promoverá eventos presenciais no réveillon

Virada caseira: Natal e Parnamirim 
terão fim de ano sem festejos

A Empresa Potiguar de Promoção 
Turística (Emprotur) anunciou 
que vai iniciar treinamento do 

trade do estado melhorar a captação 
de turistas LGBTQ+. A ação segue a 
nova estratégia de segmentação da 
atividade turística adotada pelo gover-
no estadual. O objetivo é aproveitar o 
potencial econômico deste segmento 
turístico.

Ao longo da semana, o setor turísti-
co potiguar recebe o diretor executivo 
comercial da Associação Internacional 
do Turismo LGBTQ+ e da Câmara de 
Comércio e Turismo LGBT no Brasil, 
Clovis Casemiro. A visita culminará em 
uma ação de capacitação para o trade 
potiguar na praia de Pipa, no dia 7 de 
dezembro.

De acordo com dados da Organiza-
ção Mundial do Turismo, o segmento 
do turismo LGBTQIA+ corresponde a 
10% da indústria a nível global e é res-
ponsável por 15% de sua movimenta-
ção financeira. Um amplo potencial de 
mercado ainda pouco desenvolvido no 

Rio Grande do Norte.
A ação acontece por meio de par-

ceria inédita com a Associação Inter-
nacional do Turismo LGBTQ+ (IGLTA). 
O executivo comercial que representa 
o Brasil na IGLTA realiza um roteiro de 
10 dias pelo Estado, e também acom-

panhará visitas técnicas em hotéis, 
pousadas, restaurantes, e experiências 
turísticas. O roteiro será finalizado 
com um evento de capacitação para o 
trade turístico local. O encontro pre-
sencial dia 7 acontecerá no Hotel Pipa 
Atlântico, em Pipa. 

Segmento do turismo LGBTQIA+ corresponde a 10% da indústria a nível global

RN vai treinar trade turístico potiguar 
para captar segmento LGBTQ+

INVESTIMENTO
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JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  
                                                    
     Alane Daniele da Silva Pessoa, Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Notas de Lagoa Salgada e 
Comarca de Monte Alegre/RN, na forma da lei, etc.... 
     Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, 
autuado sob protocolo n° 279 de 01/12/2020, que foi protocolado nesta Serventia em 01/12/2020 o requerimento pelo 
qual: KEYLA DANIELLE FILGUEIRA ALVES, brasileira, natural de Natal/RN, empresária, portadora da Carteira 
Nacional de Habilitação nº03615178832-Detran/RN, onde consta o RG nº1887160 - SSP/RN, expedida em 28/04/2015, 
inscrita no CPF/MF nº 048.066.774-85, filha de Geraldo Alves da Silva e Selma Filgueira Alves(conforme Provimento-
CNJ nº 61/2017), nascida aos 25 de setembro de 1986 (com 34 anos de idade) e seu marido o Sr. ADAILTON 
BARBOSA MARREIROS FILHO, brasileiro, natural de Natal/RN, contador, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº04552628435-Detran/RN, onde consta o RG nº 2084173-ITEP/RN, expedida em 07/12/2018, inscrito no CPF/MF nº 
053.480.124-24, filho de Adailton Barbosa Marreiros e Maria de Fatima Fernandes Marreiros(conforme Provimento-CNJ 
nº 61/2017), nascido aos 25 de janeiro de 1989 (com 31 anos de idade), casados sob o regime de comunhão parcial de 
bens, conforme certidão de casamento expedida em 20 de novembro de 2019, pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do 5° Ofício de Notas Natal/RN, com assento registrado no Livro B – Aux. 59  de registro de 
Casamento, sob o nº de ordem 16.177, às folhas 087, cuja cópia segue arquivada nestas Notas, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Fernando Barreto, nº 120, Condomínio Jardim Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-720; 
KELYANE ALENUSKA FILGUEIRA ALVES, brasileira, solteira (declara que não convive em união estável), conforme 
certidão de nascimento do 5º Ofício de Notas de Natal/RN, lavrada no livro nº A-240, fls. 54, sob termo nº 86.933, 
arquivadas nestas notas, escrivã da Polícia Civil, natural de Natal-RN, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02605174289-Detran/RN, onde consta o RG nº1886163 - SSP/RN, expedida em 26/07/2017, inscrita no CPF/MF nº 
011.644.534-32, filha de Geraldo Alves da Silva e Selma Filgueira Alves(conforme Provimento-CNJ nº 61/2017), 
nascida aos 19 de junho de 1983 (com 37 anos de idade), residente e domiciliada na Rua Segundo Wanderley, nº 
1162, Barro Vermelho, Natal-RN, CEP: 59.030-050; KALINA VERUSKA FILGUEIRA ALVES, brasileira, natural de 
Natal/RN, fisioterapeuta, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº01491899400-Detran/RN, onde consta o RG 
nº1886164 - ITEP/RN, expedida em 14/04/2016, inscrita no CPF/MF nº 011.644.514-99, filha de Geraldo Alves da Silva 
e Selma Filgueira Alves(conforme Provimento-CNJ nº 61/2017), nascida aos 03 de abril de 1981 (com 39 anos de 
idade) e seu marido o Sr. SANDRO LUIZ ALVES E SILVA, brasileiro, natural de Natal/RN, empresário, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº02281202079-Detran/RN, onde consta o RG nº1149625 - SSP/RN, expedida em 
07/04/2017, inscrito no CPF/MF nº 785.890.024-20, filho de Luiz Torres e Silva e Maria Apurinan Alves e 
Silva(conforme Provimento-CNJ nº 61/2017), nascido aos 17 de março de 1971 (com 49 anos de idade), casados sob o 
regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento expedida em 19 setembro de 2006, pelo Oficial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 5° Ofício de Notas Natal/RN, com assento registrado no Livro 43-B-Aux De 
registro de Casamento, sob o nº de ordem 11563, às folhas 185, cuja cópia segue arquivada nestas Notas, ambos 
residentes e domiciliados na Rua Dr. Rômulo Jorge, nº 120, Apto 2501, Edifício Jardim de Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 
59.062-380, neste município de Lagoa Salgada/RN, referente a: (01) uma propriedade agrícola, com área de 
71,6833(ha) e Perímetro (m): 4458,33, denominado “FAZENDA SÃO PEDRO”, encravado no lugar denominado 
“LOGRADOURO DO JUBA”, também conhecido como “SÍTIO CATOLÉ”, atualmente denominado SÍTIO SÃO 
GERALDO, localizada no município de Lagoa Salgada-RN, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos 
Hereditários, com Doação Incondicional, lavrada no Único Ofício de Notas de Vera Cruz-RN, no livro nº 71, fls 
nº125/126, em data de 26/07/2009, e memorial descritivo e levantamento planimétrico cadastral assinado por Aristides 
Bezerra Filho-Téc.em agropecuária – Esp. Georreferenciamento de imóveis, CREA: CFTA 22245839404-INCRA GEE 
ART nº: TRT BR 20200962703. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO. As coordenadas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, Estação SIRGAS2000 referenciadas ao Datum SIRGAS2000. As distâncias e perímetro foram 
calculados no sistema cartesiano geocêntrico, a área no sistema geodésico local e os azimutes são geodésicos, 
solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade através da espécie: Usucapião Extrajudicial Ordinário. Assim, 
sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em 
relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua 
discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião 
extrajudicial extraordinária, com o competente registro conforme determina a Lei. 
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NOTIFICAÇÃO 

À Sr(a). PAULO SERGIO TORRES 
 
Diante de sua ausência continuada, vimos através desta notificá-lo a comparecer imediatamente e retomar suas 
funções. Ressaltamos que o seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias nos fara tomarmos as 
devidas providências para seu desligamento.  

 
Natal/RN, 03 de Dezembro de 2020. 
P&K Engenharia e Projetos Ltda. 

CNPJ: 36.811.101/0001-90 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
 
AUTO POSTO UPANEMA LTDA, CNPJ: 35.839.948/0001-10, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
(LO) para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, na BR 110, nº 20, KM 100, Centro, Upanema/RN. 
 

VICTOR VENCESLAU BEZERRA DE FARIAS 
Proprietário 

  

    

  
                   

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Pregoeira e 
equipe de apoio, nomeada através da Portaria 03/Presidente/2020, torna público o resultado da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 002/2020, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, 
objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática para atender 
necessidade do SENAR-AR/RN, declarando as empresas TIC MAKER COMÉRCIO DE TI EIRELI / 
28.622.432/0001-53, vencedora dos itens 01,03,05 e 06, a empresa EBARA TECNOLOGIA COMERCIO ES 
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA/04.471.402/0001-25, vencedora do item 04 e a empresa INORPEL 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/ 10.920.030/0001-70, vencedora dos itens 02 e 07. Natal (RN), 02 de 
dezembro de 2020. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira. 
 

2x4 
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ZAPPING

A apresentadora Palmirinha Onofre, de 89 anos, foi internada nesta quarta-feira, 2, no Hospital Oswal-
do Cruz em São Paulo após passar mal na madrugada. Segundo a assessoria da artista, exames apontaram 
uma “baixa de sódio no sangue” e ela foi internada para reposição. “A Palmirinha está internada. Passou 
mal ontem. Teve vômitos e a família resolveu levá-la ao pronto-socorro. Os primeiros exames diagnostica-
ram baixa de sódio no sangue”, relatou a assessoria.

FILHOS HOMENAGEIAM NICETTE BRUNO, 
INTUBADA APÓS PEGAR COVID-19

Nicette Bruno, que está internada com Covid-19 e teve que ser intubada, após ter uma piora, ganhou 
homenagens dos filhos no Instagram nesta quarta-feira (2). Beth Goulart mudou sua foto de perfil da rede 
social e colocou uma em que aparece com a mãe e a frase “Deus no controle”.

PALMIRINHA É INTERNADA 
EM SÃO PAULO APÓS PASSAR MAL

JESUITA BARBOSA SE DECLARA PARA 
FOTÓGRAFO NAS REDES: ‘MEU AMOR’

Jesuita Barbosa postou nesta 
quarta-feira, 2, uma imagem sua no 

Instagram feita pelo fotógrafo Fabio Audi, 
com uma declaração ao profissional 

na legenda. Os dois já foram apontados 
como namorados, apesar de o ator, 

discreto sobre a vida pessoal, nunca ter 
confirmado. Barbosa escreveu: “Sempre 

gostei de dizer ‘róseo’, me referindo à cor. 
Aprendi assim. Me lembra sempre a rosa 
como imagem em pigmento. Azul nunca 

foi a cor mais quente. Esta foto é do @
fabioaudi, meu amor’.



Vocalista da banda Pietá e in-
tegrante do Iara Ira, a artista 
Juliana Linhares faz a estreia 

da carreira solo. A artista potiguar 
se prepara para lançar o EP “Perden-
do o Juízo”, pela Pólen Aceleradora, 
com produção musical da cantora 
baiana Josyara. No primeiro single, 
que estará disponível em todas as 
plataformas digitais nesta sexta-feira 
4, Juliana apresenta parceria inédita 
com a cantora, compositora e atriz 
Julia Branco, evocando uma MPB de 
abordagem pop. O EP completo, com 
três faixas inéditas, será lançado no 
dia 11 de dezembro. 

Juliana falou sobre a importância 
do processo de composição solo. “De-
pois de anos trabalhando na música 
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JULIANA LINHARES 
PERDENDO O JUÍZO 
LANÇAMENTO | Evocando uma 
MPB de abordagem pop, a artista 
potiguar se prepara para lançar 
o primeiro EP da carreira solo no 
próximo dia 11

como intérprete em outros projetos, 
comecei a sentir uma necessidade 
grande de fazer canções, de me expe-
rimentar no lugar de compositora. O 
fato de conviver com compositores 
muito aplaudidos adiava minha co-
ragem, mas na quarentena entendi 
a importância de tentar. Era uma 
solidão enorme e precisei demais de 
mim, de mim com saúde, com de-
sejo. Comecei a arranhar um violão, 
a guardar gravações e apostar nos 
meus improvisos, e de repente senti 
um baque no coração. ‘Preciso fazer 
um disco meu. Agora’. E fui tentando. 
Era tipo uma salvação dos dias, um 
amparo, uma ajuda para levantar. Fui 
catando parcerias, abrindo coisas an-
tigas e me animei”. 

A Pólen Aceleradora – selo musi-
cal da Guria Produtora que objetiva 
levar a música realizada e produzida 
por mulheres a novos horizontes 
– chegou como uma nova oportuni-
dade e um desafio para Juliana. “Um 
dia, Camila Pedrassoli (da Pólen) me 
ligou falando sobre a iniciativa da 
aceleradora e me fez o convite para 
participar do lançamento. Achei in-
crível, sou fã de todos que estão jun-
tos, estar perto de uma produção de 
Natal, empregando mulheres, ainda 
mais em 2020? Eu sou dada a aventu-

ras e resolvi aceitar, mesmo achando 
uma loucura fazer um EP do zero e 
rápido demais para lançar antes do 
disco que estou criando. Era dar um 
arrodeio no caminho que eu estava 
fazendo e brincar com outra pro-
posta, lidar com inseguranças, com 
aprendizados diários e com o exercí-
cio da liberdade de deixar as coisas 
irem simplesmente. É meu primeiro 
lançamento encarando meu nome, 
eu que gosto de andar com galeras, 
grupos, bandas”, contou.

Para este novo processo, Juliana 
buscou parcerias com artistas que 
admira. “Na gestação acelerada, dei 
um passo e montei a equipe. Josyara é 
minha amiga e vínhamos há tempos 
trocando papos sobre produção mu-
sical. Josy mergulhou nas produções 
durante a quarentena e, na hora que 
Camila falou sobre o projeto impul-
sionar mulheres, pensei nela na ho-
ra. Baiana quente, também é aberta 
ao mar das novidades e se entregou 
como ninguém em sua primeira 
produção musical. Experimentamos 
sonoridades, misturamos beats e vio-
lões, ajustamos referências e eu sou 
só honra e gratidão, Josyara é uma ar-
tista que admiro fortemente. Percebi 
que queria um EP alegre, que trou-
xesse um brilho de fim de ano depois 

de tudo que passamos, queria vibrar 
este ciclo tão pesado trazendo calor 
e carinho para as pessoas, brindan-
do a loucura que é estarmos vivas. 
Respirar, mexer, jogar fora”, pontuou 
Juliana.

O EP, que será lançado no dia 11 
em todas as plataformas digitais, 
contará com três canções inéditas 
que apontam com humor o desejo 
de ver a vida mais leve: “Perdendo o 
Juízo”, “Ouça Você” e “Maldita”, uma 
parceria com Júlia Branco, outra 
com Josyara, e uma solo. “Encontrei 
em Júlia uma irmandade, um amor 
torcida, uma alegria deliciosa. Eu e Ju 
começamos a trocar saberes em au-
las online até que um dia eu comen-
tei sobre ter que arrancar os quatro 
sisos de uma vez. Ela me perguntou 
“por quê?”, e eu respondi que pre-
cisava abrir uns espaços. Rimos da 
coincidência de dentes com a vida e 
desse papo surgiu ‘Perdendo o Juízo’, 
música que será lançada como sin-
gle e que também dá nome ao EP. E 
esse título resume um pouco do que 
eu sou nesse ano, do que eu vivi pra 
conseguir produzir tudo isso, a saúde 
sambando e o Brasil escorrendo das 
nossas mãos”. A gravação do EP foi 
feita em home studio. “Assim que o 
projeto todo se confirmou, fui pra ca-

sa de Josy e começamos o processo, 
entre comidas, risadas e conversas 
maravilhosas. À distância juntamos 
parceiros diversos, como Bruno Mar-
ques, Rodrigo Garcia, Cris Botarelli, 
Lívia Mattos, especialíssima, que to-
ca sanfona em uma das faixas. Júlia 
e Josy toparam cantar e isso foi um 
presente”. O trabalho também será 
lançado em vídeo dentro do projeto 
“Ação Camomila”. “Para a equipe de 
vídeo convidei duas amigas que têm 
os corações escancarados de paixão 
por realizar e com quem eu queria 
muito trabalhar: Larinha Dantas e 
Mylena Sousa. Elas se desdobraram 
em todas as partes possíveis e juntas 
levantamos o material audiovisual. 
Estamos em fase de finalização e ca-
da encontro de Zoom é aquele misto 
de loucura, ansiedade e saudade e 
orgulho e amor. Eduardo Pinheiro 
chegou junto demais na mix e na 
master, criando formas novas à dis-
tância com tanto carinho e cuidado”, 
afirmou a artista, que planeja lançar 
o primeiro álbum solo em 2021.

O fato de conviver com 
compositores muito 
aplaudidos adiava a minha 
coragem, mas durante 
a quarentena entendi a 
importância de tentar”

Experimentamos 
sonoridades, misturamos 
beats, ajustamos referências. 
Percebi que queria um EP 
alegre, que trouxesse um 
brilho de fim de ano depois 
de tudo que passamos”

“ “

FOTOS: MYLENA SOUSA
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BEM RECEBIDA 
Foi uma visita muito festejada a 

da vereadora novata Brisa Bracchi à 
Assembleia Legislativa, nesta terça-
feira. Levada pela colega de partido e 
deputada Isolda Dantas, a mais nova 
“petista da moda” recebeu a atenção do 
presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, e 
dos deputados Hermano Morais, Sandro 
Pimentel e Eudiane Macedo, com quem 
ela bateu um papo descontraído e 
recheado de sorrisos. 

SEM ADVERSÁRIO... 
Numa entrevista ao jornal Correio 

Braziliense, o ministro potiguar Fábio 
Faria afirmou, nesta quarta-feira, que “o 
centro não terá candidatura forte para 
derrotar Bolsonaro” nas eleições de 2022. 

OBJETIVO ANTIDEMOCRÁTICO 
Fábio disse mais: que o presidente 

não saiu derrotado das eleições 
municipais e que no pleito majoritário o 
foco do Palácio do Planalto continuará 
sendo acabar com a esquerda no Brasil. 

NINGUÉM PARA COMPETIR 
“No entender do ministro, não 

haverá tempo suficiente para que 
o grupo de centro-direita que saiu 
fortalecido das urnas construa uma 
candidatura com musculatura suficiente 
para fazer frente a Bolsonaro e a um 
representante da esquerda”, comentou 
o Correio. 

EDUCAÇÃO 
A governadora Fátima Bezerra 

comemorou ontem a liberação, por 
parte do ministro da Educação Milton 
Ribeiro, e do presidente do FNDE, 
Marcelo Lopes, de emendas dos 
senadores potiguares para a Educação 
do RN. 

GANHANDO
O senador Jean Paul direcionou R$ 

8 milhões, a senadora Zenaide Maia 
R$ 2,5 milhões e o senador Styvenson 
Valentim R$ 250 mil. Valores que serão 
direcionados para a compra de ônibus 
escolares e reformas de unidades de 
ensino da rede estadual de educação em 
todo o RN.

REALIDADE 
O aumento dos casos de covid no 

Rio Grande do Norte e no Brasil foi 
comentado nesta quarta pelo deputado 
estadual Vivaldo Costa, durante 
sessão na Assembleia Legislativa. O 
parlamentar se referiu aos números 
de novembro num comparativo com 
outubro, constatando o crescimento e 
uma tendência preocupante. 

CENÁRIO  
“No mês de outubro, o Rio Grande 

do Norte registou pouco mais de 11 
mil casos e em novembro, perto de 
14 mil”, disse Vivaldo, ressaltando 
que os casos crescentes na chamada 
segunda onda da pandemia, estão 
assustando e já causando efeitos no Rio 
de Janeiro e São Paulo. No RN, segundo 
o deputado, “preocupa a falta de leitos e, 
principalmente, de leitos de UTI”. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> OMS sobre vacina: 

“Montamos o acampamento. Agora 
temos de subir o Everest”. Segundo 
Jamil Chade, a autorização do Reino 
Unido anunciada nesta quarta 
para começar a vacinação contra a 
covid-19 foi comemorada pela OMS. 
Mas a agência insiste que o processo 
só está no começo. 

A PGE (Procuradoria-Geral 

para favorecer a candidatura de 
Bolsonaro.  

O governo prevê realizar 
leilões de desestatização de oito 
empresas em 2021, entre elas os 
Correios e a Eletrobras, que passará 
por um processo de capitalização. 
Os dois certames, no entanto, 
ainda dependem de aprovação do 
Congresso para serem tocados.  

Eleitoral) enviou ontem manifestação 
ao TSE pedindo a reabertura de 
investigação sobre irregularidades 
na campanha do presidente Jair 
Bolsonaro em 2018. A solicitação 
segue novos indícios de que a 
campanha usou disparos de 
mensagem em massa pelo WhatsApp 

ALENTO 
“Um olhar para os dados 

epidemiológicos pós-eleições” foi 
o documento publicado pelo LAIS 
(Laboratório de Inovação Tecnológica) 
da UFRN sobre os números da covid-19 
no Rio Grande do Norte após o pleito. 
A conclusão é de que os dados não são 
tão ruins assim: número de óbitos não 
subiu e taxa de transmissibilidade em 
muitos lugares do Estado – incluindo 
Natal – ainda apresentam bom índice.  

IMPACTO DAS EÓLICAS 
A situação das comunidades 

atingidas pela instalação de parques 
eólicos foi discutida durante audiência 
pública promovida pela Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
nesta quarta-feira. No debate, proposto 
pelo deputado Sandro Pimentel, 
os participantes expuseram os 
transtornos e impactos causados 
pela instalação e funcionamentos dos 
parques e soluções para os supostos 
problemas relatados. 

TUDO DIGITAL 
A partir de agora, todas as Varas da 

Justiça Federal no Rio Grande fazem 
parte do programa Juízo 100% Digital, 
que busca integrar o Poder Judiciário à 
era digital e é um dos eixos prioritários 
de atuação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 

INOVAÇÃO 
Segundo o Diretor do Foro da 

JFRN, Juiz Federal Carlos Wagner Dias 
Ferreira, “a Justiça Federal do RN está 
sempre aberta à inovação e a tudo 
que a tecnologia pode agregar para a 
excelência na prestação jurisdicional”.  

CONTA DE LUZ 
Os deputados da Comissão 

de Constituição Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia Legislativa 
aprovaram ontem o projeto de autoria 
do deputado Ubaldo Fernandes 
que institui o regime especial para 
cobranças da Caern. O projeto teve 
relatoria da deputada Cristiane Dantas 
(SDD), cujo parecer favorável à matéria 
foi acompanhado à unanimidade pelos 
demais colegas da Comissão. 

NA PANDEMIA 
Pelo projeto, que foi aprovado com 

emenda supressiva e modificativa, 
todos os consumidores ficarão isentos 
do pagamento de juros, multas e taxas 
por atraso no pagamento de dívidas 
com Caern enquanto perdurar a 
pandemia.

A jovem e novata vereadora de Natal Brisa 
Bracchi sendo muito bem recebida na 
Assembleia Legislativa pelo presidente da 
Casa, Ezequiel Ferreira, e pelos deputa-
dos Hermano Morais, Sandro Pimentel 
e Eudiane Macedo. A deputada Isolda 
Dantas foi a responsável por levar a mais 
nova “petista da moda” para conhecer o 
Legislativo estadual nesta terça-feira

Flagra: Atriz potiguar Titina Medeiros em 
dia fashionista escolheu bolsa ZZ Bio - feita 
de tecido biodegradável - da Arezzo. O 
planeta agradece!

Cumprindo agenda em Brasília, ontem, a go-
vernadora Fátima Bezerra aproveitou o tempo 
livre para coordenar, por videoconferência, 
uma reunião com a Sesap e a força-tarefa do 
Governo para enfrentamento à Covid



Record define duplas para suas retrospectivas de fim de ano 
Estão definidos os 

apresentadores das retrospectivas 
de fim de ano da Record.

Mariana Weickert e Sérgio 
Aguiar foram escalados para a 
Edição dos Famosos, com exibição 
no dia 22.

Já Carolina Ferraz e Eduardo 
Ribeiro, no dia 28, com a do 
Jornalismo. 

A Retrospectiva 2020, seguindo 
a proposta, vai destacar o que mais 
repercutiu no Brasil e no cenário 
internacional.

De política, saúde, educação e 

economia, passando por esportes 
e até entretenimento, a cobertura 
promete de tudo um pouco, com 

foco maior, evidentemente, em 
temas como Covid-19, eleições 
americanas e violência.   

Por sua vez, o programa 
voltado para Celebridades, daqui 
e de fora, irá salientar o fenômeno 
das lives, gafes na internet, 
revelações, polêmicas de bastidores 
e, claro, “A Fazenda 12”.

Entre outras atrações para o 
seu fim de ano, a Record já tem 
definidos especiais do “Cidade 
Alerta”, Luciano Camargo, “Família 
Record”, “Canta Comigo All Stars”, 
da Xuxa e vários filmes.  
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
n  Uma equipe da ESPN Brasil foi 
alvo de uma tentativa de agressão, 
por parte de uns 30 torcedores do 

Flamengo, na saída do Maracanã, após 
o jogo contra o Racing, terça-feira. 

Lamentável. n O Fox Live exibe dia 
17,00h45, os dois últimos episódios da 

11ª e última temporada de “Modern 
Family”. n A partir desta sexta-feira, 
uma vinheta em 3D, roteirizada pelo 
Boni, vai anunciar a chegada do novo 

transmissor da TV Cultura – São 
Paulo. n Produção de “A Fazenda” 

está envolvida na preparação de 
uma série de novidades, que serão 

conhecidas a partir da próxima 
segunda-feira... n ... E irão continuar 
até o encerramento do programa, no 
dia 15. n Mhel Marrer, comediante, 
participa de “A Praça é Nossa” nesta 
quinta-feira... n .. Marrer vai integrar 
o elenco fixo do programa em 2021. 
n Daniela Albuquerque grava nesta 
semana os especiais de fim de ano 
do “Sensacional”, da Rede TV!. n   
Tem rolado um certo estresse no 

“Programa do Ratinho” por causa do 
momento atual.

PASSAGEM VIRTUAL
Em uma live com toda a equipe, 

o publicitário Sérgio Valente se 
despediu da diretoria de Marca 
e Comunicação da Globo, antiga 
CGCom, e passou o bastão para 
Manuel Falcão, que foi diretor de 
Marketing da Globosat.

A saída de Valente está 
relacionada ao processo de 
mudanças no Grupo Globo.

TEMOR
Pelo menos na redação do “JN”, 

repercutiu bastante a nova onda de 
“aposentadorias” no jornalismo da 
Globo, deflagrada terça-feira.

Um volume que assusta e 
preocupa, porque a reposição pode 
não ser à altura.

QUE HORA...
Só que no mesmo dia em 

que foram comunicadas as 
aposentadorias no jornalismo da 
Globo, coube ao “Jornal Nacional”, 
em seu final, a tarefa de apresentar a 
festiva mensagem de fim de ano.

MAL-ESTAR GERAL.
Para tudo
A direção da Rede TV!, a quem 

interessar possa, já comunicou que 
todos os trabalhos serão paralisados 
por um mês, a partir do próximo dia 
21.

Só o jornalismo, claro, deve seguir 
com as suas atividades.

TEM CLIMA?
Está andando na Band um 

projeto de especial para o verão, com 
praia, festas e música, envolvendo 
parcerias com as emissoras próprias 
e afiliadas. Base em Natal, no Rio 
Grande do Norte.

Tudo bem, não fossem os riscos 
que existem e o momento que 
estamos vivendo. 

GRAVAÇÕES EM MG
As equipes de “Gênesis” só vão 

desembarcar em Minas Gerais na 
próxima quarta-feira, dia 9, para 
bateria de gravações.

Conforme o planejamento, serão 
quatro dias de trabalhos.

JORNALISMO
Josias de Souza, comentarista 

político, está com projeto de um 
novo livro. Trabalho, segundo 
previsões dele, para os próximos 
12 meses.

Diante disso, ele deverá se 
afastar da Jovem Pan.

TÁ LÁ
A Record tem cinco trabalhos 

entre os finalistas da Promax 
Awards, principal premiação 
de chamadas profissionais do 
mundo: “Topíssima”, “Pica Pau 
com Carioca e Ceará”, “Mr Robot”, 
“Jornal da Record” e “Amor Sem 
Igual”.

Trabalhos das equipes de 
Marcelo Caetano, Alexandre Souza 
e Júlio Balasso.

EXPEDIENTE 
O apresentador Luis 

Ricardo é um dos poucos que 
não interromperam o ritmo de 
trabalho no SBT. Baú e Telesena 
não podem parar.

.
HORÓSCOPO

#Tenso! Pois é, Áries, quintamos, mas hoje infelizmente 
o dia não deve ser perfeito sem defeitos. E os aspectos 
planetários indicam que você deve voltar suas atenções 
para o campo financeiro, onde decisões importantes 
ocuparão grande parte de seu dia.

A Lua passa seu último dia em Áries, mancomunada com 
Marte, produzindo uma energia de ação e de iniciativa. 
Lembre-se, porém, que esse signo está em oposição ao 
seu e isso indica que você pode sentir pressão para dar 
resultados - especialmente no seu campo profissional.

Na medida que a Lua segue o baile pelo signo de Áries e 
forma um aspecto com Marte, a energia cósmica se torna 
ainda mais quente e mais ativa, permitindo que você 
resolva alguns assuntos pendentes com mais audácia e 
coragem. Tá de parabéns, hein?

Quintou com a Lua pagando de doida! Isso mesmo, 
meu cristalzinho, ela continua mancomunada com 
Marte, nosso reizinho pistola, no signo de Áries. Isso 
deve deixar você mais impulsivx e imprudente que o 
normal, perpetuando uma energia.

Gêmeos, é provável que ontem você tenha descoberto 
um assunto novo, capaz de despertar seu interesse. Se 
isso aconteceu, hoje você estará mergulhadx nesse novo 
conhecimento. Isso deve enriquecer sua mente com 
novas ideias.

Sagita, sabe aquela energia perigosa de ontem? Então, 
ela continuará ainda no dia de hoje. É que a Lua segue o 
baile em Áries e fecha na parceria com Marte, que apesar 
de estar em marcha direta, forma um aspecto tenso ao 
trio de planetas que se encontra em Capricórnio.

Quintou com Q, de quase sexta, meus consagrados! Hoje 
a Lua segue o baile em seu último dia de rolê por Áries 
e forma um aspecto tenso com Júpiter e Plutão, que 
ainda estão mancomunados em Capricórnio. A energia 
decorrente dessa configuração.

Cheio dos corre, hein, meus consagrados?! Pois é, Caprica, 
se depender dos astros, hoje seu dia hoje será bem agitado 
e repleto de atividades - em sua maioria, voltadas para o 
campo profissional, onde seus novos projetos estão para 
ser implantados.

Eita, Leão, segura o forninho, meu cristalzinho! O céu 
continua tomado por nuvens densas e ameaça uma 
tempestade. Se você estiver pensando em fazer novos 
investimentos, examine qualquer possibilidade com 
paciência, considerando todas as instabilidades.

Aquário, hoje a Lua forma uma conjunção exata com 
o asteroide Quíron, o Grande Curador. A astrologia 
considera esse asteroide muito útil para resolver 
qualquer assunto que lhe causa uma dor ou um mal-
estar persistente.

Seu dia hoje será bem agitado e repleto de atividades 
- em sua maioria, voltadas para o campo profissional 
onde seus novos projetos estão para ser implantados. 
As finanças também serão seu foco por conta de uma 
conjunção da Lua, que se prepara para entrar no signo.

A Lua segue o baile em Áries e continua fechada na 
parceria com nosso reizinho pistola Marte, planeta que 
se relaciona mitologicamente com o Deus da Guerra. Essa 
energia poderá deixar você mais impulsivx e imprudente, 
aumentando o risco de se expor a perigos.

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)
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Em sessão na 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, por dois votos a um, 

os desembargadores acataram par-
cialmente recurso do Flamengo pela 
redução de pensão a familiares das da 
vítimas do incêndio no Ninho do Uru-
bu, ocorrida em 2019. 

Tinham direito ao benefício todos 
os parentes de vítimas que ainda não 
chegaram a um acordo indenizatório 
com o clube. A pensão foi definida em 
decisão da 1ª Vara Cível, no final de 
2019, após pedidos da Defensoria e 
do Ministério Público. Desde então, o 
clube vinha recorrendo da obrigação, 
conseguindo sua anulação hoje. 

O placar pelo fim da pensão foi de 
2 a 1. Foi vencida justamente a relato-
ra do caso, a desembargadora Sirley 
Abreu Biondi, que sustentou ser atri-
buição da Defensoria e do Ministério 
Público defender as famílias, assim co-
mo a permanência da pensão em R$ 
10 mil. Os demais desembargadores 

não concordaram com o voto e extin-
guiram o direito das famílias ao valor 
previamente definido. O Flamengo ar-
gumentou que não cabe a Defensoria 
e ao MP do Rio defender os familiares 
e aceitaram o recurso do clube. 

 “O julgamento não atendeu a me-
lhor técnica do direito, nem a doutrina 
e a jurisprudência sobre o tema. É certo 
que as famílias e os atletas lesados po-
deriam e deveriam ser defendidos pela 
Defensoria Pública e pelo Ministério 
Público. Além do que, ainda subsistem 
outros pedidos, inclusive de danos mo-
rais coletivos, pelo absurdo, pela tragé-
dia que aconteceu no Ninho do Urubu” 
disse Patrícia Cardoso, coordenadora 
do Núcleo Cível da Defensoria. 

Ficou estabelecido que todas as 
vítimas ainda menores de idade terão 
direito a cerca de R$ 5 mil de pensão. 
Resta, agora, a ação principal do caso, 
que conta com o pedido principal de 
danos morais coletivos e individuais, 
assim como os valores de indenização. 

Fla vence recurso e não terá que 
pagar pensão às famílias do “Ninho”
INCÊNDIO | Em sessão desta quarta-feira, departamento jurídico do clube consegue reduzir de R$ 10 mil para R$ 5.225. Defensoria Pública e Ministério Público do Rio vão recorrer de 
decisão. Flamengo argumentou que não cabe a Defensoria Pública e ao Ministério Público do Rio de Janeiro defender os familiares e aceitaram o recurso do clube carioca 

10 atletas da categorias de base do Flamengo morreram em incêndio que destruiu alojamentos do CT Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019

Três dias depois de sofrer um 
grave acidente no GP do 
Bahrein de Fórmula 1, o fran-

cês Romain Grosjean, da Haas, re-
cebeu alta do hospital em Manama, 
capital do país do Oriente Médio, e 
seguirá seu tratamento para poder 
voltar às pistas no GP de Abu Dabi, 
nos Emirados Árabes Unidos, no 
próximo dia 13, que deverá ser a sua 
corrida final na categoria. A infor-
mação foi confirmada pela equipe 
americana em suas redes sociais.

Grosjean está tratando queimadu-
ras de segundo grau nas mãos após a 
forte batida que sofreu ainda na pri-
meira volta da corrida no circuito em 
Sakhir. O piloto de 34 anos acertou o 
guard-rail a mais de 200 km/h e com 
impacto de 53G de força.

“Romain Grosjean recebeu alta do 
hospital no Bahrein às 10h30 do ho-
rário local (4h30 no de Brasília) desta 
quarta-feira. O piloto passou três noi-
tes no hospital após o acidente no GP 
do Bahrein de domingo”, informou o 
comunicado do time americano. 

“Grosjean vai continuar o trata-
mento para as queimaduras sofridas 
na parte de trás das mãos e vai seguir 
no país. Em nome de Romain e de toda 
a Haas, queremos deixar nosso agrade-
cimento a quem cuidou dele no hospi-
tal”, completou.

Também pelas redes sociais, o pi-

loto francês publicou uma foto de uma 
de suas mãos com a mensagem: “Mi-
nha mão direita nesta manhã. A felici-
dade que eu senti quando me falaram 
que não precisava de todas as ataduras 
mais e poderia voltar a usar meu dedo 
foi gigante. Quase chorei. Uma vitória 
a caminho de minha recuperação”, es-
creveu.

Em sua primeira entrevista após o 
acidente, dada na terça-feira à impren-
sa francesa, Grosjean afirmou que “viu 

a morte chegando” nos instantes que 
antecederam a batida, mas que fez de 
tudo para sair do carro enquanto pen-
sava em seus filhos.

O piloto ainda deixou claro que seu 
principal objetivo é voltar para o GP de 
Abu Dabi, afirmando que quer que seu 
último capítulo na categoria não seja o 
acidente. 

No GP do Sakhir deste final de se-
mana, ele será substituído pelo brasilei-
ro Pietro Fittipaldi.

No GP do Sakhir deste final de semana, Grosjean será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi

Romain Grosjean recebe alta do 
hospital após grave acidente na F-1
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