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Fernando Pinto por uso de 
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Novo usou perfis falsos para disparar
de notícias ofensivas contra adversário

PEDRO VITORINO 



2 POLÍTICA QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2020   |

LUIS ADORNO / UOL

METRÓPOLES / REPRODUÇÃO

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) formou maioria 
nesta quarta-feira 14 para man-

ter a decisão do presidente da Corte, 
Luiz Fux, que determinou a prisão do 
tra� cante internacional André do Rap, 
após o líder do Primeiro Comando da 
Capital (PCC) ter sido solto graças a 
uma liminar concedida pelo ministro 
Marco Aurélio Mello no sábado 10. A 
polícia paulista agora suspeita que An-
dré do Rap, foragido, tenha ido para o 
Paraguai, onde a facção tem conexões.

Todos os cinco ministros que vota-
ram (além de Fux) no primeiro dia do 
julgamento sobre a suspensão da limi-
nar apoiaram a posição de Fux, mas fri-
saram que presidentes do tribunal não 
têm o direito de derrubar decisões de 
colegas, a não ser em situações excep-
cionais — como tem sido visto neste 
caso. Em audiência virtual, participa-
ram dez ministros da Corte, pois Celso 
de Mello se aposentou na terça-feira 13 
e ainda não foi substituído. A sessão 
continua nesta quinta 15, começando 
pela ministra Cármen Lúcia.

O julgamento iniciado nesta quar-
ta discutiu se a decisão de Fux deve 
ser mantida, mas também deve servir 
para restringir a aplicação da recente 
mudança legislativa que Mello utili-
zou para soltar o chefe do PCC. Des-
de a aprovação da Lei Anticrime, em 
dezembro, a lei passou a prever que, 
quando há uma prisão preventiva em 
andamento, a Justiça deve “revisar a 
necessidade de sua manutenção a 
cada 90 dias, mediante decisão funda-
mentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal”.

Como não havia pedido de renova-
ção da prisão, Mello decidiu libertar o 

tra� cante internacional. O presidente 
do Supremo, por sua vez, considerou a 
alta periculosidade do detento e revo-
gou a soltura. A nova liminar de Fux, 
porém, chegou tarde. André do Rap já 
havia deixado o presídio de Presidente 
Venceslau 2, no interior paulista. Mello 
classi� cou a decisão do colega como 
“autofagia” e disse seguir a lei. 

O presidente Jair Bolsonaro 
prometeu a apoiadores, nesta 
quarta-feira 14 que dará uma 

“voadora no pescoço” de quem se en-
volver em corrupção no seu governo. 
A declaração ocorreu uma semana 
depois de o presidente ter a� rmado 
que a Operação Lava Jato acabou 
porque, segundo ele, não há casos de 
irregularidades em sua gestão.

A promessa também foi feita no 
momento em que Bolsonaro vem 
sendo criticado por militantes e por 
lavajatistas que apontam o enfra-
quecimento da pauta anticorrupção 
no governo. Ao se comprometer 
a ser intransigente com casos de 
desvios de recursos públicos, o pre-

sidente citou a operação da Polícia 
Federal de� agrada nesta manhã 
em Roraima para apurar um esque-
ma de desvio de R$ 20 milhões que 
seriam destinados ao combate do 
coronavírus.

“Acabou a Lava Jato, pessoal? 
Polícia Federal tá lá em Roraima ho-
je. Para mim não tem. Para investi-
gar o meu governo não tem, porque 
a gente botou gente lá realmente 
comprometida com a honestidade, 
com o futuro do Brasil. Se aconte-
cer alguma coisa, a gente bota para 
correr, dá uma voadora no pescoço 
dele, mas eu não acredito que haja 
no meu governo”, disse o presidente, 
na entrada do Palácio da Alvorada.

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) está incentivando os 
idosos para votarem nas 

primeiras horas da manhã nas 
Eleições Municipais de 2020, cujo 
primeiro turno está marcado para 
o dia 15 de novembro. O período 
de início da votação (7h às 10h) 
está reservado preferencialmente 
para as pessoas acima de 60 anos, 

com o objetivo de proporcionar um 
atendimento diferenciado a esse 
grupo etário diante do cenário da 
pandemia. No entanto, idosos que 
não desejem votar nesse horário, 
poderão comparecer em qualquer 
outro momento até o � nal da vota-
ção, às 17h.

A medida foi de� nida pelo pre-
sidente do TSE, ministro Luís Ro-

berto Barroso. De acordo com a Co-
ordenação das Eleições do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN), o horário reserva-
do (7h às 10h) não é uma regra, mas 
sim uma proposta para que se dê a 
oportunidade para os idosos vota-
rem com mais tranquilidade diante 
de um cenário atípico no qual esta-
mos vivendo.

STF forma maioria para manter 
prisão preventiva de André do Rap

No RN, metade dos 
presos estão em 
situação parecida

JUSTIÇA | São seis votos a favor e nenhum contra até o momento. Julgamento vai continuar nesta quinta.
No sábado, ministro Marco Aurélio liberou traficante porque prisão preventiva não havia sido renovada

Traficante André do Rap, que foi solto pelo ministro Marco Aurélio e fugiu no fim de semana

Presidente Jair Bolsonaro chuta boneco que reproduz ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Horário foi ampliado para as eleições deste ano e começa às 7h, preferencialmente para idosos

Justiça Eleitoral incentiva idosos a
votarem nas primeiras horas do dia

Bolsonaro diz que dará 
“voadora no pescoço” de 
quem praticar corrupção

HORÁRIO PREFERENCIAL

DECLARAÇÃO

Juiz auxiliar da Corregedoria 
da Justiça Estadual do Rio Grande 
do Norte, com atuação no sistema 
prisional, Fábio Ataíde revelou 
nesta quarta-feira 14 que cerca de 
5 mil presos -  dos 10 mil encar-
cerados no RN - se encontram em 
condição semelhante à de André 
do Rap. Por causa disso, existe 
o risco de esses presos também 

serem libertados, caso não haja a 
revisão da prisão preventiva e um 
habeas corpus liberte os detentos.

“Vários presos provisórios 
estão sendo libertados em razão 
desse artigo há muito tempo. Isso 
faz parte de uma política do Poder 
Legislativo. Este artigo é justa-
mente o que está no contexto de 
uma política de desencarcera-
mento”, explicou, em entrevista à 
Rádio 98 FM.

Fábio Ataíde a� rma que o 
ministro Marco Aurélio seguiu a 
lei tomando a decisão de soltar 
André do Rap. Entretanto, ele 
considera que o prazo de 90 dias 
é muito curto para a revisão dos 
processos de prisão preventiva.

“O juiz não trabalha em con-
dições ideais. Ele teria que, a ca-
da 90 dias, movimentar todos os 
processos e reavaliá-los. Ele não 
consegue rodar todos os proces-
sos e, evidentemente, isso faz 
com que alguns presos passem 
mais do que 90 dias”, completou.
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A juíza Hadja Rayanne, da 3ª Zo-
na Eleitoral de Natal, determi-
nou que o candidato Fernando 

Pinto (Novo) pague uma multa de R$ 5 
mil pela prática de propaganda eleito-
ral antecipada e pela utilização de per-
� s fakes para publicação de postagens 
ofensivas contra o candidato Kelps 
Lima (Solidariedade).

Segundo a defesa de Kelps Lima, 
a candidatura de Fernando Pinto pro-
moveu o “consistente impulsionamen-
to de publicação de teor negativo”. 
Diversos per� s no Instagram publica-
ram mensagens com as hashtags #ke-
lpsfake e #fakekelp no dia 4 de agosto, 
ação orquestrada, segundo Kelps, pelo 
candidato do Novo.

Ainda de acordo com o candida-
to do Solidariedade, as mensagens 
foram publicadas por per� s falsos 
(robôs) utilizados com o intuito de 
aumentar o engajamento e a reper-
cussão da postagem.

“Por meio de análise dos perfis, de-
duz a sua falsidade haja vista se tratarem 
todos de perfis femininos, com fotos reti-
radas aleatoriamente de bancos de ima-
gens ou de outros usuários, não possuin-
do nenhuma publicação, tem poucos ou 
nenhum seguidor”, indicou a defesa do 

candidato do Solidariedade.
Como as mensagens foram pu-

blicadas no dia 4 agosto, muito antes 
da abertura o� cial do período de 
campanha eleitoral, iniciadas em 26 
de setembro, a juíza avaliou que ação 
se trata de uma “prática de ato de 
campanha eleitoral antecipada”, sob 
modalidade negativa, já que se vale de 
anonimato para postar mensagens de-
preciativas ao adversário político.

Ao analisar o IP dos per� s utiliza-
dos para as mensagens — o número 

identi� cador do computador —, a Jus-
tiça descobriu que ele pertence a um 
� liado do partido Novo.

“Com a projeção que as redes so-
ciais estão alcançando no âmbito do 
direito eleitoral, se o uso de per� s fal-
sos não for enfrentado e coibido pela 
Justiça, a própria democracia estará 
em risco, pois se devemos conviver 
com a divergência e liberdade de ex-
pressão, é imperioso repelir as odiosas 
práticas do anonimato e manipulação 
de informações”, escreveu a juíza.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), candidato à reeleição, 
ganhou na Justiça dois direitos 

de resposta em propagandas de rádio 
do candidato Sérgio Leocádio (PSL). 

A determinação é da juíza Fran-
cisca Maria Tereza Maia Diógenes, da 
2ª Zona Eleitoral, que em sua decisão 
respaldou-se na legislação que busca 
conter agressões cometidas por can-
didatos e manter um nível limpo e 
respeitoso de campanha.

Em sua decisão, a magistrada 
concedeu a Álvaro Dias o tempo de 1 
minuto e 48 segundos em dois progra-
mas de rádio veiculados pelo adver-
sário, um pela manhã e outro à tarde. 
Assim, o candidato à reeleição vai 
preencher dois programas completos 
de Sérgio Leocádio com os esclareci-
mentos sobre os ataques que sofreu. 

No programa eleitoral, Sérgio Leo-
cádio reproduziu um trecho do debate 
entre os candidatos à Prefeitura do Natal 
veiculado pela Band no dia 1º de outubro.

No vídeo, o candidato do PSL su-
gere que Álvaro Dias é corrupto e que 
cometeu o crime de peculato (desvio 
de recursos públicos). O delegado, 
que levou um par de algemas para o 
encontro, a� rma que o prefeito não 
compareceu ao debate na emissora 
por medo de ser preso.

Ao pedir direito de resposta, Álvaro 
a� rmou que Leocádio usou o tempo na 
propaganda eleitoral  para fazer ofensas 
que, segundo ele, “transbordaram os li-
mites da mera crítica administrativa e 
atingiram de forma direta a honra sub-
jetiva”. Para o prefeito, a propaganda 
veiculou “calúnias, injúrias, difamações 
e fatos absolutamente inverídicos”.

Justiça aplica multa em Fernando 
Pinto por uso de robôs contra Kelps
ELEIÇÕES 2020 | Na avaliação da juíza Hadja Rayanne, candidato do Partido Novo usou perfis falsos para 
disparar de notícias ofensivas contra o candidato do Solidariedade antes mesmo de a campanha começar

Candidato a prefeito Fernando Pinto (Novo)

Candidato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB)

Álvaro terá direito de resposta 
no programa de Leocádio

ELEIÇÕES 2020

alexoviana@uol.com.br

NOVO CANDIDATO I
O Partido Novo não descarta a 

possibilidade de trocar o candidato 
a prefeito de Natal. Após Fernando 
Pinto ser punido pela Justiça Eleitoral 
por uso de per� s falsos para atacar 
Kelps Lima (Solidariedade), o partido 
pode escolher outro nome para 
concorrer à sucessão municipal.

NOVO CANDIDATO II
Existe um problema, porém. Só 

Fernando Pinto foi aprovado na sele-
ção interna do Novo para ser candida-
to a prefeito em 2020. Nem mesmo o 
vice, Fernando Amaral, está habilitado, 
segundo as regras da sigla. Se a decisão 
for realmente retirar Fernando Pinto 
da disputa, o Novo pode acabar � can-
do sem candidato em Natal.

HORÁRIO SEM SENTIDO I
O horário eleitoral em bloco per-

deu completamente o sentido. E não 
é de hoje. Só atrapalha a programação 
das emissoras (já que tem hora certa 
para entrar no ar) e ainda tem pouco 
efeito sobre a decisão do eleitor.

HORÁRIO SEM SENTIDO II
Como a propaganda entra todo 

dia no mesmo horário, o eleitor desin-
teressado, que é a maioria, segundo as 
pesquisas, sabe exatamente quando 
não ligar o rádio ou a TV – o que, por 
tabela, derruba a audiência.

HORÁRIO SEM SENTIDO III
No caso de Natal, que tem 14 can-

didatos a prefeito, o horário eleitoral 

ALEXVIANAALEX
em bloco tem ainda menos sentido. 
Dez minutos é muito pouco tempo 
para que os candidatos detalhem 
seus projetos e ações. A situação de 
alguns candidatos chega a ser vexató-
ria. Com poucos segundos, só dá para 
dizer o nome, o número e o slogan. 
Quem ganha com isso? Para quê 
manter esse formato, se nem mesmo 
a maioria dos eleitores – para quem 
são feitos os programas – assiste.

HORÁRIO SEM SENTIDO IV
As inserções ao longo da pro-

gramação são muito mais interes-
santes e estratégicas, até mesmo 
para os candidatos. No intervalo do 
jornal ou da novela, essas inserções 
pegam o eleitor de surpresa – que, 
desavisado, acaba sendo “obrigado” 
a ver a propaganda. Além disso, 
aqueles candidatos de partidos de 
baixa representação têm ao menos 
30 segundos para se apresentar.

VISITA
O procurador-geral de Justiça 

do Rio Grande do Norte, Eudo 
Rodrigues Leite, visitou nesta quar-
ta-feira 14 o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Ezequiel Ferreira 

(PSDB). A pauta do encontro não 
foi divulgada.

EM CAMPANHA?
Atual chefe do Ministério 

Público Estadual, Eudo Leite é um 
dos cotados para a vaga no Tribunal 
de Justiça (TJRN) que será aberta 
em 2021 com a aposentadoria da 
desembargadora Judite Nunes. 
O� cialmente, o PGJ ainda não se 
declara “candidato” ao cargo.

INTOLERÂNCIA
Alguns eleitores que adesivaram 

o carro para manifestar seu apoio 
nas eleições municipais estão so-
frendo ataques em Natal. Por causa 
do adesivo, vândalos que simpati-
zam com candidatos adversários 
estão furando pneus e riscando 
latarias dos veículos. A Justiça Elei-
toral precisa abrir o olho e coibir 
esse tipo de ato de intolerância.

ESPERANÇA DE FÁTIMA I
Esperança do governo Fátima 

Bezerra para pagar os salários atra-
sados dos servidores e dívidas com 
fornecedores, o “Plano Mansueto” 
– agora com uma nova versão – 

voltou a ser discutido no Congresso 
Nacional. Relator da proposta, o 
deputado Mauro Benevides Filho 
(PDT-CE) disse ontem que pretende 
apresentar a versão � nal do projeto 
na semana que vem.

ESPERANÇA DE FÁTIMA II
O projeto, cuja discussão parou 

durante a pandemia do novo 
coronavírus, prevê uma ajuda do 
Governo Federal para que estados 
melhorem sua situação � nanceira. 
Pelo novo “Plano Mansueto”, a 
União entra como � adora de um 
empréstimo, exigindo em troca que 
estados adotem uma série de medi-
das de controle de gastos públicos. 
Pela versão original, o governo 
Fátima Bezerra esperava ter acesso 
a um empréstimo da ordem de pelo 
menos R$ 1,1 bilhão.

ESPERANÇA DE FÁTIMA III
O deputado Mauro Benevides, 

o relator, disse ontem que seu 
relatório vai propor medidas mais 
duras para os estados receberem 
o socorro � nanceiro, além das já 
anunciadas (como privatizações, 
Reforma da Previdência e teto de 

gastos, sendo as duas últimas já 
realizadas pelo Governo do RN).

 ESPERANÇA DE FÁTIMA IV
Entre as mudanças em rela-

ção ao texto original, Benevides 
a� rmou que vai incluir uma multa 
de 10% caso o estado não cumpra 
as contrapartidas previstas no 
plano de recuperação. O percentual 
será aplicado sobre o valor total da 
dívida que não está sendo paga.

NOVIDADE
Dando exemplo no combate 

à pandemia do novo coronavírus, 
o candidato do PT à Prefeitura do 
Natal, Jean Paul Prates, fará nesta 
quinta-feira 15 o primeiro comício 
virtual desta campanha. Será às 
19h, no canal dele no YouTube.

SÓ NOS BASTIDORES? I
Diferente do que se esperava, tem 

sido discreta, até aqui, a participação 
do senador Styvenson Valentim nas 
campanhas de Natal e Parnamirim, as 
duas maiores cidades do Estado que 
têm candidatura própria do Podemos 
a prefeito. Em Mossoró, a candidata 
“desistiu” logo após as convenções.

SÓ NOS BASTIDORES? II
Publicamente, o senador não 

tem sido muito ativo nas campa-
nhas de Afrânio Miranda (Natal) e 
Francisca Henrique (Parnamirim), 
que veem no apoio do capitão uma 
forma de turbinar o desempenho – 
até aqui, modesto demais.

PEDRO VITORINO 

Candidato a prefeito Kelps Lima (Solidariedade)
ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Sérgio Leocádio, candidato do PSL a prefeito
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SEGURANÇA | Em julho e outubro do ano passado, a governadora Fátima Bezerra havia nomeado outros
122 novos policiais penais. Agentes ocuparão cargos de pessoas que se aposentaram. Trata-se de reposição

O Governo do Rio Grande do Nor-
te anunciou nesta quarta-feira 
14 a convocação de 25 novos 

policiais penais (chamados antiga-
mente de agentes penitenciários) do 
concurso público de 2017, que já con-
cluíram o curso de formação e estão 
aptos para a função. 

Após a convocação, que deve ser pu-
blicada nesta quinta-feira 15, os aprova-
dos terão 30 dias para apresentar a docu-
mentação e tomar posse. Nesta quarta, 
eles foram recebidos pela governadora 
Fátima Bezerra, que lhes deu as boas-vin-
das ao lado do secretário-chefe do Gabi-
nete Civil, Raimundo Alves Júnior.

“Quero reforçar aqui o empenho 
do governo em valorizar todas as ca-
tegorias da segurança - os policiais 
penais, a Polícia Militar, a Civil e os 
bombeiros militares. Estamos fazendo 
de tudo quanto é necessário para ser-
mos justos com a saúde, a educação e a 
segurança. Por isso, mesmo em meio à 
pandemia, vamos nomeá-los. A convo-
cação sairá amanhã (quinta-feira 15)”, 
disse a governadora durante a reunião 
nesta quarta-feira.

Em julho e outubro do ano pas-
sado, a governadora Fátima Bezerra 
havia nomeado 122 novos policiais 
penais, e ainda em outubro havia feito 

a entrega de 900 pistolas, 70 fuzis, 72 es-
pingardas, 200 cadeados e 950 algemas 
para a categoria, com investimento 
total de R$ 3,8 milhões.

À época, a Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) também 
concluiu o processo para compra de 
840 coletes balísticos nível II. Tam-
bém neste ano, houve a instalação do 
equipamento de “body scan” em oito 
unidades prisionais, o que suspende 
abordagens invasivas aos parentes dos 

internos antes das visitas.
Os novos policiais penais ocuparão 

cargos de pessoas que se aposentaram. 
Ou seja, trata-se de reposição de cargos 
vagos. “Queremos agradecer o com-
promisso do governo com a nomeação 
de novos policiais penais, porque es-
tamos precisando realmente.  É uma 
luta que já vem se arrastando há algum 
tempo”, a� rma André Jucá, presidente 
em exercício do Sindicato dos Policiais 
Penais (Sindppen-RN).

Governadora do RN deu as boas-vindas, nesta quarta-feira, aos novos policiais penais

Governo do Estado anuncia 
convocação de 25 policiais penais

Usuários do aplicativo Nota Poti-
guar, do Governo do Estado, de-
vem � car atentos. O programa 

Turismo Cidadão abre às 10h da manhã 
desta quinta-feira 15 o primeiro lote de 
vouchers do mês de outubro para reser-
vas em hotéis, pousadas e passeios de 
buggy. É possível trocar pontos do Nota 
Potiguar por hospedagens e passeios.

Será disponibilizada a primeira 
parcela dos vouchers do mês para os 
meios de hospedagem da categoria 1, 
que requer 15 pontos, para a categoria 
2 (30 pontos) e a categoria 3 (45 pon-
tos), além de vouchers para os passeios 
de buggy (40 pontos).

A distribuição do segundo lote 
está marcada para começar no dia 22 
de outubro. A divisão em lotes visa dar 
oportunidade para que mais partici-
pantes do Turismo Cidadão consigam 
acumular pontos com a inclusão do 
CPF na nota � scal nas compras do 
mês, já que a quantidade mensal dos 
vouchers é limitada.

O programa é uma iniciativa do Go-
verno do Estado, idealizado pela Secre-
taria Estadual de Turismo (Setur) e Em-
presa Potiguar de Promoção Turística 
(Emprotur), em parceria com a Secre-
taria Estadual de Tributação (SET-RN), 

através da campanha Nota Potiguar 
para fomentar o turismo interno no RN.

A Secretaria de Turismo tem rea-
lizado um amplo trabalho junto aos 
meios de hospedagem, auxiliando no 
cadastro ao programa, para que mais 
empresas possam ser bene� ciadas e o 
cidadão tenha mais opções na hora de 
escolher sua hospedagem ou passeio 
de buggy. A relação dos empreendi-
mentos e participantes pode ser confe-
rida no site da Tributação.

“Estamos bem satisfeitos com a 

demanda e procura que tivemos nos 
últimos dias. Já atendemos algumas 
reservas e temos outras para este 
mês e também nos próximos meses. 
O retorno tem sido bem satisfatório e 
os clientes, todos sem exceção, estão 
elogiando muito, tanto a parte da pre-
miação quanto a experiência de virem 
se hospedar aqui na Oka da Mata”, 
relatou Giuliano gerente do hotel Oka 
da Mata na Praia da Pipa, classi� cada 
na categoria 3 do programa Turismo 
Cidadão.

É possível se hospedar no Oka da Mata, em Pipa, trocando pontos no aplicativo do Nota Potiguar

Turismo Cidadão abre novo lote
de vouchers nesta quinta-feira 15

NOTA POTIGUAR

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

Vence nesta quinta-feira 15 
o prazo para pagamento 
da terceira parcela do IP-

VA 2020. O vencimento vale para 
quem optou pelo parcelamento do 
tributo, independente do número 
� nal da placa do veículo, a partir 
do calendário prorrogado, que vai 
até dezembro. O boleto pode ser 
veri� cado no site do Detran-RN ou 
pelo aplicativo da Nota Potiguar. 
O calendário parcelado vai até de-
zembro.

O prazo foi prorrogado este 
ano pelo Governo do Estado para 
minimizar os efeitos da pandemia 
do novo coronavírus para o contri-
buinte no período mais agudo da 
doença. Com isso, os vencimentos 

passaram do primeiro para o se-
gundo semestre.

Aqueles proprietários que já ini-
ciaram o pagamento de forma parce-
lada e que não conseguiram cumprir 
com as parcelas podem retomar a 
quitação conforme o novo calendá-
rio, cujos vencimentos ocorrem sem-
pre ao dia 15 de cada mês, exceto no 
próximo mês, quando o vencimento 
cai no dia 16. Nesse caso, o tributo 
atrasado não terá o valor alterado.

Porém, a regra da prorrogação 
do prazo de vencimento não é válida 
para todos os veículos. Aqueles ad-
quiridos em 2020 não entram nesse 
calendário, que engloba os veículos 
usados e comprados até o ano pas-
sado.

A Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) de-
cidiu nesta quarta-feira 14 

con� rmar a decisão que determinou 
a soltura de todos os presos do País 
que foram bene� ciados com liberda-
de provisória, mas continuaram en-
carcerados pela falta de pagamento 
de � ança. A medida foi tomada em 
função da pandemia da Covid-19.

A decisão foi tomada pelo 
ministro Sebastião Reis Júnior 
em abril e, por unanimidade, 
mantida pelo colegiado. Para o 

ministro, na crise provocada pe-
la pandemia do novo coronaví-
rus, condicionar a liberdade dos 
presos ao pagamento de fiança é 
medida “irrazoável”.

O caso envolveu um pedido de 
habeas corpus protocolado pela 
Defensoria Pública do Espírito San-
to. O órgão alegou que a soltura de 
presos nessa situação se encaixa 
na recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) sobre a 
reavaliação de prisões em função 
da pandemia. 

Vencimento do imposto foi prorrogado para minimizar impactos da pandemia de Covid-19

Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou decisão tomada em abril por ministro Sebastião Júnior

Terceira parcela do IPVA 
2020 tem vencimento hoje

STJ autoriza liberar presos 
que não pagaram fiança

TRIBUTAÇÃO

JUSTIÇA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

STJ / DIVULGAÇÃO

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN
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DESINTERESSE DE NOVATOS 
FAVORECE “VELHA POLÍTICA”

CNJ LEVA STJ A ESVAZIAR 
PRISÕES A PRETEXTO DA COVID

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

A MODA PEGOU
O presidente do STF, Luiz Fux, 

a� rmou que solturas como a do 
tra� cante André do Rap poderiam, 
em breve, “colocar milhares de 
agentes de altíssima periculosidade 
no seio da sociedade”. Ele não deve 
ter gostado da decisão de 3ª Turma 
do STJ soltando presos a granel, 
nesta quarta.

SINAIS DO STF
Ministros do STF falaram que 

duas condenações em 2ª instância 
com pena somada de 25 anos 
inviabilizam manter a presunção 
de inocência. O julgado era André 
do Rap, mas poderia ser um certo 
ex-presidente.

VETO A SER DERRUBADO
Bolsonaro pisou na bola, 

vetando o artigo do Código de 
Trânsito que proibia motociclistas 
de ultrapassarem veículos em 
movimento. O� cializa linhas 
divisórias como pistas de moto e 
garante ainda mais acidentes.

GRÃ-CRUZ
Ex-diretor-geral da 

Organização Mundial do Comércio 

e vice-presidente da PepsiCo, o 
embaixador Roberto de Azevêdo 
foi homenageado pelo governo 
brasileiro com a Grã-Cruz da 
Ordem do Rio Branco.

FICOU CARO PARA O PAÍS
De volta ao trabalho, os 

grevistas dos Correios mostram 
como podem prejudicar os que os 
sustentam. Somente agora estão 
entregando boletos, inclusive de 
imposto de renda, vencidos em 
agosto e setembro.

FOI POR POUCO
O pior resultado no Senado dos 

últimos indicados para o Supremo 
foi do ministro aposentado Celso 
de Mello, aprovado com 47 dos 81 
votos, seis a mais que o mínimo de 
41. O decano Marco Aurélio teve 
50 votos.

SABATINA PARA O TCU
A Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado realiza 
na terça-feira 20 a sabatina de 
Jorge Oliveira, primeiro indicado 
do presidente Bolsonaro para 
ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU).

Continua produzindo estragos a recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para soltar presos a pretexto da Covid-19. 
Nesta quarta-feira 14, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) mandou abrir as portas da cadeia de todo o País para centenas 
(milhares?) de criminosos cuja soltura dependia de pagamento de 
� ança. Nesse “liberou geral”, ganham o direito de ir para a rua sem nem 
mesmo precisar pagar � ança.

LIVRANDO-SE DO PROBLEMA
Decisões como a do STJ 

mostram que o Estado se livra 
dos criminosos sob sua tutela, 
em vez de lhes garantir proteção 
contra a pandemia.

TRANQUE-SE EM CASA
Enquanto a bandidagem 

ganha cada vez mais facilidades 

para deixar as prisões, os 
cidadãos que sustentam o Estado 
� cam trancados em casa.  

QUEM SABE DEUS PROTEGE
A ação era da Defensoria 

Pública capixaba, mas o STJ 
achou melhor aproveitar o 
embalo e estender a liberalidade 
para todo o País. Oremos.

As primeiras pesquisas eleitorais mostram que a renovação na política 
municipal não está entre as prioridades do eleitor e, ao menos em 
dez capitais, os atuais prefeitos e políticos tradicionais como ex-

governadores e parlamentares conhecidos têm grandes chances de vitória. 
Para o presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, o desinteresse pela 
atividade partidária leva os políticos tradicionais a ocuparem o espaço. 
Os prefeitos Alexandre Kalil (BH), Edmilson Rodrigues (Belém), Rafael 
Greca (Curitiba) e Gean Loureiro (Florianópolis) lideram com folga. Celso 
Russomano lidera em São Paulo, com Bruno Covas na cola. No Rio de 
Janeiro, o enrolado ex-prefeito Eduardo Paes é quem lidera. Goiânia tem o 
senador Vanderlan Cardoso contra Maguito Vilela. Porto Alegre vai escolher 
entre Manuela D’Ávila e o ex-prefeito José Fortunati. Salvador está nas mãos 
do vice de ACM Neto, Bruno Reis, e no Recife disputam os deputados João 
Campos, Marília Arraes e Mendonça Filho.

OGoverno Federal prorrogou no-
vamente o programa que auto-
riza empresas a suspenderem o 

contrato de trabalho ou a reduzirem a 
jornada e os salários dos funcionários, 
em troca da manutenção do emprego. 
O decreto foi publicado nesta quar-
ta-feira 14 no Diário O� cial da União 
e estende o pagamento do benefício 
emergencial até 31 de dezembro, quan-
do encerra o estado de calamidade pú-
blica decretado em março em razão da 
pandemia de Covid-19.

Para amenizar a perda de renda 
dos trabalhadores, o governo paga um 
auxílio: o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
(BEm), que foi instituído pelo governo 
em abril, por meio da Medida Provisó-
ria nº 936/2020 e transformado na Lei 
nº 14.020/2020 em julho. Ele já havia 
sido prorrogado antes e, agora, terá um 
prazo total de 240 dias para celebração 
dos acordos e pagamento de benefício.

Em nota, a Secretaria Geral da Pre-
sidência informou que a prorrogação é 
necessária em razão do “cenário atual 
de crise social e econômica, e com a 
permanência de medidas restritivas 
de isolamento social”. “Essa ação irá 
permitir que empresas que estão em 
situação de vulnerabilidade possam 
continuar sobrevivendo a este período 
e, desta forma, preservar postos de tra-
balho e projetar uma melhor recupera-
ção econômica”, diz.

O BEm equivale a uma porcenta-

gem do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito se fosse demi-
tido e é pago com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT).

No caso de redução de jornada e 
salário em 25%, 50% ou 70%, o governo 
paga um benefício emergencial ao tra-
balhador para repor parte da redução 
salarial. As empresas podem optar ain-
da por pagar mais uma ajuda compen-
satória mensal a seus funcionários que 
tiveram o salário reduzido.

Se o trabalhador tiver jornada e 
salário reduzidos em 50%, seu benefí-
cio corresponderá a 50% do valor do 
seguro desemprego ao que teria direito, 
se tivesse sido dispensado. No total, o 
benefício pago pode chegar até a R$ 
1.813,03 por mês.

No caso de suspensão do contrato 
de trabalho em empresas com fatura-
mento anual de até R$ 4,8 milhões, o 
trabalhador receberá 100% do valor do 
seguro desemprego a que teria direito. 
Para empresas com faturamento maior, 
o valor do benefício pago pelo governo 
será 70% do seguro desemprego, en-
quanto a empresa pagará uma ajuda 
compensatória mensal de 30% do valor 
do salário do empregado.

Desde o início do programa, 9,7 
milhões de trabalhadores fecharam 
acordos com seus empregadores de 
suspensão de contratos de trabalho ou 
de redução de jornada. As estatísticas 
são atualizadas pela Secretaria de Tra-
balho do Ministério da Economia em 
um painel virtual.

Desde o início do programa, 9,7 milhões de trabalhadores fecharam acordos para evitar demissão

Governo prorroga redução de 
salário e jornada até dezembro

ROVENA ROSA / AGÊNCIA BRASIL

A Ser Educacional a� rmou que 
recebeu da Laureate, como 
combinado, cópias das ofertas 

recebidas pela companhia americana 
por seus ativos no Brasil, incluindo a 
Universidade Potiguar (UnP). A partir 
desse recebimento, a Ser tem o prazo 
de dez dias para fazer uma contrapro-
posta que iguale as concorrentes.

Após esse prazo, a Laureate tem 
mais cinco dias para escolher quem � -
cará com os ativos do Brasil, o que deve 
ocorrer no � m do mês. Segundo a Ser, 
que tem prioridade no negócio, a Lau-
reate terá de pagar uma multa no valor 
de R$ 180 milhões à companhia caso 
feche com um terceiro.

Na semana passada, a Ânima 
con� rmou ter enviado proposta para 
aquisição dos ativos da Laureate, que 
também são disputados pela Yduqs e 
pela própria Ser.

Segundo o jornal Valor Econômico, 
para evitar problemas com o Cade, a 
Ânima propôs a possibilidade de venda 
da FMU, em São Paulo, caso saia vence-

dora no processo. A Yduqs, por sua vez, 
teria colocado à disposição, o IBMR, no 
Rio de Janeiro.

A oferta inicial da Ser Educacio-
nal prevê um pagamento em dinheiro 
no valor de R$ 1,7 bilhão, assunção de 
dívidas de R$ 623 milhões e mais 44% 
em ações da companhia. A transação é 

avaliada em R$ 4 bilhões.
No Brasil, a americana Laureate 

é dona de várias instituições, entre as 
quais a UnP, a Uni FMU, Universidade 
Anhembi Morumbi, Business School 
São Paulo (BSP), CEDEPE Business 
School (CBS) e Centro Universitário 
FADERGS.

Três grupos disputam controle da Laureate no Brasil, que tem entre os seus ativos a UnP

Ser Educacional tem 10 dias para 
cobrir propostas e assumir a UnP

UNP / DIVULGAÇÃO

EMPREGO | Para amenizar a perda de renda dos trabalhadores, o governo paga um auxílio, que
equivale a uma porcentagem do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse demitido

NEGOCIAÇÃO
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. ERICK WILSON PEREIRA, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 704.100.704-91, OAB/RN 
sob o n° 2.723, portador da cédula de Identidade n° 1.072.963 – SSP/RN, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens com a Sra. Patrícia Gondim Moreira Pereira, inscrita no CPF/MF n° 596.193.334-20, ambos residentes e domiciliados 
na Avenida Getúlio Vargas, n° 544, apto n° 10, Cond. Residencial Hissa Hasbun, Natal/RN, CEP: 59.012-360, que vem 
através de seu advogado, Dr. Raffael Gomes Campelo, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9.093, com escritório 
profissional na Avenida Floriano Peixoto, 523, Petrópolis – Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Aguias, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.926,24m²(mil, novecentos e vinte e seis metros e vinte e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
parcialmente junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, sob o n° 1.0101.020.05.2790.0000.0 e 
sequencial n° 1.002364.0. Limites e Confrontações – Ao Norte, Do ponto P1 ao P2 com 20,00m, com a Srª. Marineide 
Abreu Marinhos. Do ponto P2 ao P3 com 24,43m, com a Srª. Jaqueline Schickedanz. Ao Sul, Do ponto P4 ao P5 com 
42,93m, com a Rua das Águias. Ao Oeste, Do ponto P5 ao P1 com 40,99m, com a Casa Paradise. Ao Leste, Do ponto P3 
ao P4 com 47,60m, com o Acesso Privado.    Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
750.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Jaqueline Schickedanz, a Casa Paradise, a Sra. 
Rosane Maria Kurath, o Sr. Daniel Gottschalk, a Sra. Marineide Abreu Marinhos, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 15.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
   BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis deste município de Tibau do Sul, da Comarca de 
Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei. 
   FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados e aos que virem o presente ou dele tomarem conhecimento, que: em 
cumprimento ao disposto no ARTIGO nº 213, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973, em vigor a partir do dia 01.01.1976, e, em 
especial a Lei nº 10.931/2004 – Retificação Consensual de Registro Imobiliário, que se encontra tramitando pelo 
expediente deste Cartório Extrajudicial, o PROCESSO DE RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO,  requerida 
por – Regina Molina – CPF/MF nº 089.013.378-60, por seu procurador – Dr. Ítalo Marinho Soares de Menezes – 
OAB/RN 17.095.-  O processo trata-se da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA do IMÓVEL URBANO, COM 
ACRÉSCIMO DE ÁREA, que após verificação “in loco”, constatou-se que:- No título de origem = 432,00m² – Para 
retificação = 450,38m², situado neste município de Tibau do Sul-RN, à Rua da Albacora – Praia da Pipa, objeto da 
matrícula nº 338, perante este  Cartório de Registro de Imóveis, do município de Tibau do Sul-RN, integrante do Livro 
nº 2-Registro Geral.- A retificação se dá em decorrência do acréscimo de área ocorrido após àquela verificação técnica 
e para o GEORREFERÊNCIAMENTO daquela área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.-  E, diante da ausência 
expressa dos confinantes:  Marinete Gomes de Souza – Mônica Cristina dos Santos e Carl André Ziemann (este último, 
não possui imóvel registrado), as duas primeiras, proprietárias dos imóveis objetos das matrículas nºs 341 e 346, 
ambas, integrantes do Livro nº 2-Regisro Geral, deste Cartório de Registro de Imóveis, deste município de Tibau do 
Sul-RN.- SENDO assim, foi requerida suas notificações por edital, para se manifestarem no prazo legal, nos termos do 
§ 3º do art. 213, da Lei nº 6.015, de 01.01.1976, ficam NOTIFICADOS os confrontantes acima mencionados, do 
inteiro teor dos trabalhos técnicos depositados neste Cartório, podendo impugnar fundamentadamente ditos trabalhos, 
no  prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da 2ª publicação deste Edital.- A impugnação deverá ser entregue neste 
Cartório, situado na Avenida Governador Aluízio Alves, nº 174 – Centro – Tibau do Sul-RN – CEP: 59178-000, durante 
os dias e horas regulamentadas.- E, nos termos do § 4º do art. 213, da LRP, a falta de impugnação no prazo, resultará 
na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de registro. 
Eu, Benedito Fagundes Pereira, notário público e registrador desta Circunscrição do Registro Imobiliário, deste 
município de Tibau do Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, digitado e impresso, 
subscrevo e assino.- Dou Fé.- 
 

Tibau do Sul/RN, 15.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -  SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS -  CNPJ: 08.483.240/0001-04 

Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN – Fone (84) 3273-2404 
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública 

 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

          A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com base no 
Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário 
Solicitante: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR (Carteira de Identidade nº 100.046.770-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 034.451.637-74).  
Área objeto da usucapião: “um terreno situado na Rua Estudante Josenildo Dantas, s/n, Lotes 17 e 18 da Quadra A-
02, do Loteamento Balneário Petrópolis, povoado de Areia Branca, zona de expansão urbana do município de São 
José de Mipibu/RN, com área total de 4.130,00 metros quadrados, apresentando os seguintes limites e dimensões: inicia -
se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.334.456,61 m E e 251.589,49 m; deste segue confrontando 
com a propriedade da empresa QUEIROZ OLIVEIRA – Miguel Arcanjo de Oliveira, com azimute de 101º00’16” por uma 
distância de 40,00 m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.334.448,97 m e E 251.628,77 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Lúcia de Fátima Araújo, com azimute de 192º50’19” por uma distância de 104,00 m, até o ponto V3, de 
coordenadas N 9.334.347,57 m e E 251.605,67 m; deste segue confrontando com a Rua Estudante Josenaldo Dantas, com 
azimute de 283º09’08” por uma distância de 40,00 m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.334.356,67 m e E 251.566,71 m; 
finalmente, do ponto V4 segue até o ponto V1 (início da descrição), confrontando com a propriedade de Lucian da Rocha 
Silva Junior, com azimute de 12º50’19” por uma distância de 102,50 m, até o ponto V1, fechando assim o perímetro, conforme 
Levantamento Planimétrico Georreferenciado, Memorial Descritivo e ART, arquivados nestas Notas, imóvel registrado junto 
ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN, na matrícula nº 976, sendo a área utilizada para plantação e demais 
atividades; possuindo a inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0340.0000.0 e sequencial nº 1.003276.2  e 
2.0006.002.01.0360.0000.8 e sequencial nº 1.003277.0.  Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam 
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.)  

São José de Mipibu/RN, 09.10.2020 

 

 

 

 

 

O número de potiguares que 
contraíram a Covid-19 nos 
primeiros 14 dias de outubro 

é 17% maior que no mesmo período 
de setembro, segundo dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Até esta quarta-feira 14, o 
Rio Grande do Norte já soma 73.669 
casos da doença desde o início da 
pandemia. 

De acordo com os dados dos bo-
letins epidemiológicos da Sesap, os 
primeiros 14 dias de outubro somam 
3.954 casos con� rmados de conta-
minação pelo novo coronavírus — o 
causador da Covid-19. No mesmo 
período de setembro, no entanto, o 
número de contágios � cou em 3.369.

O aumento do contingente de 
infectados, segundo a Sesap, decor-
re das aglomerações registradas no 
� m de agosto e do início de setem-
bro. Além disso, desde o dia 17 de 
setembro, com o início o� cial da 
campanha eleitoral para as eleições 
de 15 novembro, foram registrados 
diversos casos de descumprimento 
das regras de distanciamento social e 
de descuido com o uso de máscaras 
de proteção facial. A avaliação é de 
que a alta concentração de pessoas 
em atos públicos eleitorais pode ter 
causado salto no número de contá-
gios ao longo dos últimos dias. 

“O que esperávamos era uma 
continuidade de queda da média de 
casos por dia. Mas ocorreu esse leve 
aumento, efeito das aglomerações 
de agosto e início de setembro. Isso 

reforça a necessidade de intensi� -
carmos as medidas de vigilância, 
controle e respeito aos decretos. A 
pandemia não acabou e esses núme-
ros mostram isso. Felizmente, ainda 
não se traduziu em crescimento no 
número de óbitos, mas também não 
houve uma continuidade no declínio 
de óbitos, se mantendo entre 3 e 5 
óbitos diários. Isso não é aceitável”, 
alertou o secretário estadual de Saú-
de, Cipriano Maia.

Apesar do registro de alta no nú-
mero de casos da doença, conforme 
apontou Cipriano Maia, os dados de 
mortes pela doença caíram 33% nos 
primeiros 14 dias de outubro, ao se 
comparar com o mesmo período do 
mês passado. Até esta quarta-feira, 

o mês soma 33 óbitos, contra os 52 
contabilizados em setembro.

De acordo com o boletim epide-
miológico desta quarta-feira, o Rio 
Grande do Norte tem 73.669 casos 
con� rmados para Covid-19 desde o 
início da pandemia. Além disso, há 
42.284 suspeitos. Com relação ao nú-
mero de mortes, a Covid-19 já ceifou 
a vida de 2.428 potiguares. Segundo a 
Sesap, foram registradas cinco mor-
tes a mais que no boletim da terça-
-feira 13.

A taxa de ocupação de leitos 
hospitalares para Covid-19 está em 
41%. Até o � m da manhã desta quar-
ta-feira 14, um total de 216 pessoas 
estavam internadas em leitos críticos 
e clínicos em unidades de saúde pú-
blicas e privadas do estado. 

O índice R(t) – que determina o 
potencial de propagação do vírus – es-
tá em 0,83 para o Rio Grande do Norte 
como um todo. “Precisamos perma-
necer com o respeito às medidas de 
higiene, evitar as aglomerações, au-
mentar a vigilância e o cuidado para 
que possamos voltar a retomar a ten-
dência de declínio de casos”, disse o 
secretário.

O Ministério da Saúde divulgou 
os dados mais recentes sobre o coro-
navírus no Brasil nesta quarta-feira 
14. Houve o registro de 749 óbitos 
nas últimas 24h, totalizando 151.747 
mortes. Ao todo, foram 27.235 novos 
casos de coronavírus registrados, no 
total 5.140.863 pessoas já foram in-
fectadas.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Casos de Covid-19 entre os 
potiguares têm alta de 17% 
em outubro, aponta Sesap 
PERIGO | Aumento do número de potiguares infectados pelo coronavírus, segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública, decorre das aglomerações registradas entre o fim de agosto e o início do mês de setembro

Apesar do registro de alta no número de casos da doença no RN, os dados de mortes pela doença caíram 33% nos primeiros 14 dias de outubro

73.669
casos confirmados 
de Covid-19 no RN

2.428
é o número de mortes pela 

Covid-19 no RN
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RN acorda 
com ataques 
do “novo 
cangaço”
CRIME | Grupo criminoso invade a 
cidade de São Paulo do Potengi 
e explode agências bancárias. 
No mesmo dia, Polícia Federal 
prende integrantes de facção que 
tem como alvo carros-fortes

ANDERSON BARBOSA

A quarta-feira 14 começou co-
mo há muito não se via no Rio 
Grande do Norte. De um lado, 

a volta do novo cangaço, com a ação 
de bandidos especializados em ar-
rombamento de bancos. Uma cidade 
foi invadida, agências atacadas, dele-
gacia e base da PM metralhadas. Do 
outro, operações policiais de comba-
te ao crime organizado, em especial 
a uma célula do PCC que atua no 
estado e que tinha como alvo carros-
-fortes. Doze suspeitos foram presos, 
entre eles um candidato a vereador.

Ainda era madrugada quando 
população de São Paulo do Potengi 
foi despertada. Tiros de fuzis dis-
parados pelas ruas da cidade e nas 
paredes do prédio onde funcionam 
a Delegacia da Polícia Civil e a base 
da Polícia Militar não deixaram mais 
ninguém dormir. Enquanto parte do 
bando distribuía balas, outra parte 
da quadrilha atacava o Banco do 
Brasil e o Bradesco. Vidraças foram 
estilhaçadas e caixas eletrônicos ar-
rombados.

Segundo a Delegacia Especializa-
da de Investigação e Combate ao Cri-
me Organizado (DEICOR), ainda não 
se sabe se o bando conseguiu levar 
dinheiro dos dois bancos atacados.

A última ação do chamado no-
vo cangaço no interior do RN havia 
acontecido em fevereiro, quando uma 
quadrilha atacou a agência de Campo 
Grande, na região Oeste do estado. 

CANGACEIROS NA MIRA DA POLÍCIA
Na semana passada, uma quadri-

lha com 9 pessoas foi presa. Dentre os 
detidos, Erasmo Carlos da Silva Fer-
nandes, de 38 anos, mais conhecido co-
mo “Palmeirense”. Segundo o delegado 
Erick Gome,  titular da DEICOR, ele é 
um dos chefes da facção criminosa Sin-
dicato do RN e membro no novo can-
gaço, tendo participado dos ataques 
aos bancos de Umarizal (31 de janeiro) 
e Campo Grande (28 de fevereiro), am-
bos no Oeste do estado, e em Coremas, 
na Paraíba, em 16 de setembro.

No Rio Grande do Norte, três cri-
minosos considerados de alta pericu-
losidade estão na mira da Deicor, que 
não descarta a participação deles nos 
ataques ocorridos em São Paulo do 
Potengi. Os nomes dos suspeitos são 
mantidos em sigilo.

OPERAÇÃO SOMBRA 
PRENDE CANDIDATO A 
VEREADOR SUSPEITO DE 
ATACAR CARROS-FORTES

Enquanto a bandidagem fazia 
a festa em São Paulo do Potengi, 
a Polícia Federal agia na região 
Seridó. A missão foi cumprir man-
dados de prisão e de busca e apre-
ensão contra um grupo suspeito de 
atacar carros-fortes. Cinco pessoas 
foram presas, entre elas o candida-
to Jovani Medeiros de Araújo, de 35 
anos, que disputa a eleição deste 
ano para o cargo de vereador pelo 
PL na cidade de Ipueira. Com ele, 
foram apreendidas duas armas de 
fogo.

Ao Agora RN, o Partido Liberal 
disse que não irá se manifestar so-
bre o ocorrido.

Mandados também foram 
cumpridos na cidade de Caicó. 
Cerca de 30 policiais federais par- Durante esta quarta-feira 14, uma operação da PF (esq.), que também teve participação do MPRN e da PM, desbaratou quadrilha que atacava carros-fortes. No mesmo dia, agências bancárias (Dir.) de São Paulo do Potengi foram explodidas por criminosos
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Ainda segundo as investiga-
ções, integrantes do PCC no Rio 
Grande do Norte mantinham in-
tensa comunicação (em conversas 
via conferência) com lideranças de 
outros estados, nas quais realiza-
vam cadastros de novos membros 
e cobravam pagamento de valores 
em benefício da organização crimi-

nosa, que a facção chama de “rifa”.
Os chefes da organização, que 

se encontram presos, determina-
vam ordens que deveriam ser cum-
pridas por membros da facção que 
estão fora das cadeias, como rou-
bos, homicídios e tráfico de drogas. 
As ordens eram executadas por 
membros da denominada “linha 

de frente” da facção.
Os presos possuem anteceden-

tes criminais. Alguns deles, inclu-
sive, se encontravam foragidos da 
Justiça. Durante o cumprimento 
dos mandados, foram apreendidos 
armas, drogas, munições, dinheiro 
fracionado e um caderno com ano-
tações referentes à facção.

ticiparam da ação, denominada 2ª 
fase da Operação Sombra.

Segundo a Polícia Federal, as 
investigações vem sendo desen-
volvidas ao longo dos últimos 12 
meses e apuram um total de seis 
ocorrências de ataques a carros-
-fortes ocorridos entre junho de 
2018 e julho de 2019.

Os suspeitos presos serão indi-
ciados pelos delitos de organização 
criminosa, roubo qualificado e 
porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito.

O nome da operação Sombra 
remete a uma propriedade rural 
encravada no município de Jardim 
do Seridó, em local bem próximo 
de onde ocorreu um dos ataques.

A Polícia Federal também 
atuou em conjunto com o Minis-
tério Público Estadual e a Polícia 
Militar em duas operações defla-
gradas nas primeiras horas da ma-
nhã desta quarta-feira 14. As ações, 
simultâneas, aconteceram nas 
cidades de Pau dos Ferros e São 
Francisco do Oeste, no Alto Oeste 
potiguar. Ao todo, foram cumpri-
dos sete mandados de prisão, além 
de outros nove de busca e apreen-
são. O objetivo foi desarticular uma 
célula de liderança de uma facção 
criminosa paulista no estado, o Pri-
meiro Comando da Capital (PCC).

 As operações foram batizadas 
de Barrito e Argos. Barrito é o som 
emitido pelos elefantes, em uma 
referência à região onde ficam as 
cidades-alvo da ação, conhecida 
como “Tromba do Elefante”. Argos, 
na mitologia grega, era um gigante 
que tinha 100 olhos. As investiga-
ções do MPRN e da Força-Tarefa 
de Combate ao Crime Organizado 
(FT-NUDEM), coordenada pela 
Polícia Federal e composta por 
policiais federais, policiais civis, 
policiais militares e policiais penais 
federais, foram iniciadas em 2019. 
O objetivo era para apurar os pos-
síveis cometimentos dos crimes 
de organização criminosa, porte 
e posse ilegal de armamentos, trá-
fico de drogas, associação para o 
tráfico e pistolagem.

Os mandados de prisão e de 
busca e apreensão foram expedi-
dos em desfavor de pessoas envol-
vidas diretamente nas atividades 
da organização e chefias da facção. 
Entre os investigados há lideranças 
estaduais do Primeiro Comando 
da Capital.

CÉLULA DO 
PCC É DESBARATADA
NO ALTO OESTE 
POTIGUAR

COMUNICAÇÃO ATIVA, NOVOS CADASTROS 
E PAGAMENTO DE MENSALIDADE

Durante esta quarta-feira 14, uma operação da PF (esq.), que também teve participação do MPRN e da PM, desbaratou quadrilha que atacava carros-fortes. No mesmo dia, agências bancárias (Dir.) de São Paulo do Potengi foram explodidas por criminosos

Bandidos atacaram agências do Banco do Brasil e do Bradesco em São Paulo do Potengi

REPRODUÇÃO
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VENDA |  Texto final deve ser encaminhado ao Congresso no ano que vem e a expectativa é que seja 
aprovado até o final de 2021, para que seja iniciado o processo de venda da empresa à iniciativa privada

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, entregou nesta 
quarta-feira 14 à Presidência 

da República o projeto de lei (PL) que 
cria as condições para a privatização 
dos Correios. De acordo com ele, o 
texto � nal deve ser encaminhado ao 
Congresso no ano que vem e a ex-
pectativa é que seja aprovado até o 
� nal de 2021, para que seja iniciado 
o processo de venda da empresa à 
iniciativa privada.

“Esse projeto (entregue na quar-
ta-feira) trata mais sobre princípios 
do que regras, até porque o Congres-
so deve se debruçar sobre esses tema 
e é lá a arena onde serão debatidos 
todos os requisitos necessários, so-
bre a universalização das entregas 
dos Correios e em relação aos fun-
cionários, tudo isso será tratado com 
bastante cuidado no Congresso e o 
Ministério das Comunicação vai fa-
zer o acompanhamento junto com 
deputados e senadores”, disse, após 
reunião no Palácio do Planalto com o 
presidente Jair Bolsonaro e o minis-
tro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge 
Oliveira.

Faria explicou que o texto inicial 
do projeto saiu do Ministério da Eco-
nomia, passou pelas Comunicações, 
órgão ao qual o Correios está vincu-
lado, e agora segue para análise da 
Subche� a de Assuntos Jurídicos da 
Secretaria-Geral. Depois, passa pela 
Casa Civil para, então, ser encami-
nhado ao Congresso.

Além disso, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) contratou a Accenture, 
empresa de consultoria que estuda o 
melhor modelo de negócio para pri-
vatização da empresa estatal. Segun-
do Faria, o trabalho começou a cerca 
de 30 dias e a consultoria tem até 120 
dias para apresentar seus resultados, 
que também serão enviados ao Con-
gresso para dar suporte ao estabele-
cimento de parâmetros e diretrizes 
da privatização. 

“Tudo será debatido, ninguém 
vai fazer esse processo de maneira 
brusca. O projeto de privatização 
vem para melhorara a capacidade 
de entrega dos Correios”, disse, des-
tacando que a universalização das 
entregas será mantida. “Quem recebe 
cartas, boletos, qualquer embalagem 
dos Correios, em qualquer lugar do 
país, essa parte da universalização 
será mantida, ninguém vai deixar de 
receber”.

Em nota, o Ministério das Comu-
nicações informou que o PL estabele-
ce a nova organização e a manuten-
ção do Sistema Nacional de Serviços 
Postais, para que sejam explorados 
em regime privado, “respeitando, 
porém, a Constituição Federal em 
seu artigo 21, que estabelece à União 
manter o serviço postal, o que será 
delegado ao Operador Postal Desig-
nado no decorrer do processo de pri-
vatização dos Correios”.

Fábio Faria entrega a Bolsonaro 
projeto de privatização dos Correios

Fábio Faria disse que privatização dos Correios vai “modernizar serviços prestados à população”

MARCELO CAMARGO  / AGÊNCIA BRASIL

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 014/2020 – SIN

PROCESSO Nº 12510012.000722/2020-61

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 014/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de empreitada 
por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para obra “CONSTITUI O PRESENTE 
OBJETO A EXECUÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS 
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 45M², BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS 
REFERIDAS UNIDADES, ITENS INTEGRANTES DA REPACTUAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-
MORADIA, A SEREM DIVIDIDAS ENTRE OS SEGUINTES MUNICÍPIOS, COM SUAS 
RESPECTIVAS QUANTIDADES, CONFORME CONTRATO ORIENTAL SUL - CR Nº 0164309-
60/:2005, a qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e 
Proposta de Preços dar-se-ão no dia 17 de novembro de 2020, às 10:00 (dez) horas, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima. Diante dos 
acontecimentos em relação à Pandemia de COVID-19 que tem afetado o nosso Estado, evidenciando 
o estado de calamidade pública, estabelecido através do Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do RN - DOE/RN, a retira do Edital e seus anexos, poderá ser 
realizada presencialmente, devendo ser pré-agendada, ou solicitada através do E-mail: 
cplsinrn@gmail.com, das 8h às 14h horas de segunda a sexta feira, obedecendo os prazos legais. A 
sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no 
Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

Natal/RN, 14 de outubro de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -  SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS -  CNPJ: 08.483.240/0001-04 

Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN – Fone (84) 3273-2404 
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública 

 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

          A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com base 
no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.  
Solicitante: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR (Carteira de Identidade nº 100.046.770-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 034.451.637-74).  
Área objeto da usucapião: “um terreno situado na Rua Estudante Josenildo Dantas, s/n, Lotes 09 e 10 da Quadra A-
02, do Loteamento Balneário Petrópolis, povoado de Areia Branca, zona de expansão urbana do município de São 
José de Mipibu/RN, com área total de 3.650,00 metros quadrados, apresentando os seguintes limites e dimensões: inicia -
se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.334.480,09 m E e 251.436,16 m; deste segue confrontando 
com a propriedade da empresa QUEIROZ OLIVEIRA – Miguel Arcanjo de Oliveira, com azimute de 100º00’14” por uma 
distância de 40,00 m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.334.475,43 m e E 251.472,45 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Lucian da Rocha Silva Junior, com azimute de 191º52’05” por uma distância de 92,00 m, até o ponto V3, 
de coordenadas N 9.334.382,42 m e E 251.456,51 m; deste segue confrontando com a Rua Estudante Josenaldo Dantas, 
com azimute de 283º09’08” por uma distância de 40,00 m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.334.391,53 m e E 251.417,55 
m; finalmente, do ponto V4 segue até o ponto V1 (início da descrição), confrontando com a propriedade de Marcelo Joaquim 
Pessoa de Oliveira, com azimute de 11º52’05” por uma distância de 90,50 m, até o ponto V1, onde teve iníc io essa descrição, 
imóvel registrado junto ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN, na matrícula nº 975 e 978, sendo a área utilizada 
para plantação e demais atividades; o lote 09 possui inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0180.0000.0 e 
sequencial nº 1.003268.1 e o lote 10 possui inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0200.0000.3 e sequencial nº 
1.003269.0, imóvel registrado junto ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN. Conforme o Art. 16 do Provimento 
65/2017 do CNJ, ficam 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.) 

São José de Mipibu/RN, 09.10.2020 

 

 

 

SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL - NÍSIA FLORESTA/RN 
BEL. CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS - NOTÁRIO PÚBLICO 

Rua João Batista Gondim, nº 50, Centro, Nísia Floresta/RN - CEP. 59.164-000 
Fone: (084) 3277.2228 - E-mail: contato@cartorionisiafloresta.com 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
   O Bel. CARLOS DANTAS, Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da lei.                                
   FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 
4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados Getúlio Silva Filho e sua esposa Joselita Munford Silva, 
seus herdeiros e/ou sucessores, e demais terceiros eventualmente interessados para, querendo no prazo de 15 
(quinze) dias, se manifestarem, sobre o pedido de Reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA, que se processa no Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta/RN, prenotado sob o nº 
30.174/2020, formulado pela requerente, EDITE NIZIA DE MEDEIROS, nascida aos 16/09/1943, CNH/DETRAN-
03029570783, onde consta o RG-148985-ITEP/RN, CPF-328.531.494-04, filha de Manoel Lobo de Medeiros e Josefa 
Nizia de Medeiros, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Avenida Governador José Varela, nº 2933, Cidade 
Jardim, Natal/RN, CEP. 59.078-300; o qual afirma estar desde 15/07/1986 na posse do imóvel, transcorridos 34 anos 
ininterruptos, atendendo a previsão legal exposta no Art. 1.238 do Código Civil Brasileiro, consistente de: Um terreno 
designado pelo lote 28, da quadra 06, do Loteamento Camurupim I, situado na Rua Projetada 04, no lugar Praia de 
Camurupim, neste município,  o qual mede 300,00m2 de superfície, o qual apresenta a seguinte descrição perimetral:  
no vértice V-1, de coordenadas N 9.326.400,789m e E 267.366,978m, deste segue confrontando com Rua Projetada 
04, com azimute de 237º31’44” por uma distância de 12,00 metros até o vértice V-2, de coordenadas N 9.326.394,346m 
e E 267.356,854m; deste segue confrontando com lote 30, com azimute de 327º31’44” por uma distância de 25,00 
metros até o vértice V-3, de coordenadas N 9.326.415,438m e E 267.343,432m;  deste segue confrontando com lote 
27, com azimute de 57º31’44” por uma distância de 12,00 metros até o vértice V-4, de coordenadas N 9.326.421,880m 
e E 267.353,556; deste segue confrontando com lote 26, com azimute 147º31’44” por uma distância de 25,00 metros 
até o vértice V-1, ponto inicial da descrição deste perímetro, todas as coordenadas descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
33º WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM. Que o imóvel em referência se encontra registrado na matrícula 207, em nome de Getúlio 
Silva Filho e sua esposa Joselita Munford Silva. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal de grande circulação por dois dias consecutivos, e em lugar de costume desta 
Serventia, interpretando-se o silêncio como concordância ao pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIA. Eu, ___________, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. Nísia Floresta/RN – 
18/08/2020. 
 

2x8,5 

 

 

O SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS, SOCORRISTAS, BRIGADISTAS E SALVA VIDAS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE – SINDBOC-RN. 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
O Presidente do SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS, SOCORRISTAS, BRIGADISTAS E SALVA VIDAS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE – SINDBOC-RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social e pela 
legislação vigente, pelo presente EDITAL, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES BOMBEIROS CIVIS DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, sócios e não sócios, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 30 DE OUTUBRO DE 2020, na Rua Felipe Camarão 726, cidade alta CEP: 59025-200 – Natal/RN, com início às 
09:00hs em primeira convocação e, as 10:00hs em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e Aprovação da Pauta de Reinvindicação a ser encaminhada 
as Entidades Patronais; b) Autorização para a Diretoria do SINDBOC-RN conduzir o processo negocial, bem como instaurar 
Acordos Coletivos e Dissidio Coletivo, caso necessário;  c) Autorização Coletiva Prévia e Expressa para estabelecer desconto 
da taxa assistencial de custeio para manutenção do sistema sindical dos associados e não associados, extensiva a toda 
categoria laboral, relativa ao ano de 2021 e repassado ao SINDBOC/RN, bem como a sua forma de autorização dos 
trabalhadores, que poderá ser feita mediante autorização escrita individual ou autorização coletiva por meio de simples 
deliberação da categoria em assembleia geral extraordinária bem como o direito de exercício de oposição dos empregados 
não associados a entidade sindical, d) Demais Assuntos Gerais.  

Natal-RN, 15 de outubro de 2020. 
João Paulo da Silveira Rebouças -  Diretor Presidente do SINDBOC-RN  

 

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO- LI

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001 -89, com endereço a Rua do Passeio, 78, 
Centro, CEP 20021 -280, Município do Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação- LI para a Usina Foto-
voltaica - UFV Serra do Mel I com  146,82 MW de potencia total a ser instalada no município de Serra do 
Mel/RN em uma área total 288 ha.

Robert Klein
Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO- LI

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001 -89, com endereço a Rua do Passeio, 78, 
Centro, CEP 20021 -280, Município do Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação- LI para a Usina Foto-
voltaica - UFV Serra do Mel II com 103,11 MW ha de potencia total a ser instalada no município de Serra 
do Mel/RN em uma área total 214 ha.

Robert Klein
Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO- LI

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001 -89, com endereço a Rua do Passeio, 78, 
Centro, CEP 20021 -280, Município do Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação- LI para a Usina Foto-
voltaica - UFV Serra do Mel III com 48,12 MW ha de potencia total a ser instalada no município de Serra 
do Mel/RN em uma área total 100 ha.

Robert Klein
Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO- LI

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001 -89, com endereço a Rua do Passeio, 78, 
Centro, CEP 20021 -280, Município do Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação- LI para a Usina Foto-
voltaica - UFV Serra do Mel II com 48,12 MW ha de potencia total a ser instalada no município de Serra 
do Mel/RN em uma área total 100 ha.

Robert Klein
Responsável Legal

“As atividades dos serviços pos-
tais pela iniciativa privada serão ba-
seadas nos princípios constitucionais 
da atividade econômica e terão por 
objetivo viabilizar o cumprimento 
das leis, em especial das relativas aos 
serviços postais, à ordem econômica 
e aos direitos dos consumidores”, diz 

a nota. O projeto de Lei prevê ainda 
a criação da Agência Nacional de Co-
municações, em substituição à atual 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções, que passará a regular também 
os serviços do Sistema Nacional de 
Serviços Postais, alterando a Lei nº 
9.472 de julho de 1997.
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IMÓVEIS | Banco anunciou nesta quarta-feira 14 a redução em até 0,5 ponto percentual dos juros, que 
passarão a variar entre taxa Referencial mais 6,25% ou 8% ao ano, dependendo do perfil do cliente

A partir de 22 de outubro, as pes-
soas físicas que assinarem con-
tratos novos de financiamento 

habitacional pela Caixa Econômica 
Federal no Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE) pagarão 
taxas menores. O banco anunciou a 
redução em até 0,5 ponto percentual 
dos juros, que passarão a variar entre 
Taxa Referencial (TR) mais 6,25% ou  
mais 8% ao ano, dependendo do perfil 
do cliente.

O banco estima conceder mais de 
R$ 14 bilhões em crédito imobiliário 
pelo SBPE, que financia imóveis para a 
classe média com recursos da poupan-
ça, até o fim deste ano. Nos últimos 22 
meses, a Caixa reduziu os juros nos 
financiamentos da casa própria em 
2,5 pontos percentuais. Em dezembro 

de 2018, o mutuário pagava TR mais 
8,75% ao ano, como menor taxa.

O presidente da Caixa, Pedro Gui-
marães, apresentou o impacto da me-
dida em uma simulação de financia-
mento de R$ 200 mil em 360 meses (30 
anos) na taxa mais barata oferecida 
pelo banco. A prestação inicial, que so-
mava R$ 1.958,48 para financiamentos 
concedidos em dezembro de 2018, foi 
reduzida em 25%, para R$ 1.568,52, nos 
futuros contratos a partir do dia 22.

Nas linhas de crédito corrigidas 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que co-
bram IPCA mais 2,95% ao ano, a dife-
rença é maior. Beneficiada pela baixa 
inflação em 2020, a prestação inicial 
para os novos contratos está em R$ 
1.040,70, redução de 46% no valor da 

parcela em relação aos financiamen-
tos concedidos em dezembro de 2018. 
Guimarães também anunciou a pror-
rogação da possibilidade de carência 
de seis meses para que o mutuário co-
mece a pagar as prestações dos novos 
contratos imobiliários. Na compra de 
imóveis novos, as pessoas físicas pas-
sarão os primeiros 180 dias pagando 
apenas os seguros e a taxa de adminis-
tração do contrato. 

A medida vale para as contrata-
ções efetuadas até 30 de dezembro e, 
de acordo com a Caixa, pode benefi-
ciar mais de 30 mil clientes até o fim 
do ano. “Apesar de o preço dos imóveis 
estarem se recuperando, entendemos 
que há enorme espaço para a popu-
lação continuar a realizar seu investi-
mento na casa própria”, encerrou.

Caixa reduz juros a pessoas físicas 
em financiamentos habitacionais

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICA-RLS

CERAMICA SÃO FRANCISCO LTDA-ME, CNPJ: 07.896.275/0001-02, torna público que está 
requerente ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS nº 2014-081569/TEC/LS-0378 com validade em 
26/10/2020, para extração de argila, em uma área de 6,00 (há) e volume de 1.500 m³/mês. A área está 
inserida no processo ANM nº 848.330/2014, localizado na Fazenda Saco, Zona Rural de Itajá/RN.

CERAMICA SÃO FRANCISCO LTDA-ME 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

EQUIPORTAS ESQUADRIAS METALICAS - LTDA , 05.053.092/0001-91, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação (LRO), com prazo de validade até 03/08/2022, em favor do em-
preendimento destinado Fabricação de esquadrias metálicas, portões, box, forro PVC e comercialização 
de material de construção, localizado na Av. 27 de Março, n° 352, Centro, Touros/RN .

ADRIANA DANTAS DE LIMA MEDEIROS
Empreendedora

LICENÇA DE OPERAÇÃO

FAZENDA AQUA VIDA COMÉRCIO DE CARCINICULTURA LTDA., CNPJ: 05.858.718/0001-37, 
torna Público que requereu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AM-
BIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à  LICENÇA  DE OPERAÇÃO,  de um empreendimento 
de carcinicultura, localizado no Município de Macaíba-RN.

PRISCILA CÉLIA BACURAU
Sócia

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOAO BATISTA FERREIRA EIRELI- EPP,   08.110.348/0002-24, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação (LO), com prazo de validade até 29/09/2026, em favor do empreendimento destinado a 
revenda de GLP, localizado na Rua Barão de Serra Branca, Nº 21, Centro, Santana do Matos/RN.

JOAO BATISTA FERREIRA
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTIVEL LAGO AZUL LTDA - ME, CNPJ 08.271.013/0001-07, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA 
a Licença de Operação - LO, com prazo de validade até 13/11/2019, em favor do empreendimento 
Revenda varejista de combustíveis líquidos (diesel comum, gasolina comum, e etanol), com capacidade 
de armazenamento para 70.000 (setenta mil) litros , localizado na Av. do Contorno, nº1, Nova Betânia, 
Mossoró-RN.

Antonio Lima Neto
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO DE COMBUSTIVEL LAGO AZUL LTDA - ME, CNPJ 08.271.013/0001-07, torna público que 
requereu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA 
a Renovação de  Licença de Operação -RLO, nesta data , em favor do empreendimento Revenda vare-
jista de combustíveis líquidos (diesel comum, gasolina comum, e etanol), com capacidade de armazena-
mento para 70.000 (setenta mil) litros , localizado na Av. do Contorno, nº1, Nova Betânia, Mossoró-RN.

Antonio Lima Neto 
Diretor

REQUERENDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – Pendências, 
localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

REQUERENDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) referente a ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 
(RIACHO DAS LAVADEIRAS) DO BAIRRO NORDESTE, localizado no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

REQUERENDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) referente a Coleta e transporte de dejetos líquidos das 
estações elevatórias de esgoto da CAERN, tendo como destino final o complexo 
industrial avançado CIA Macaíba, localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

REQUERENDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – São Paulo do 
Potengi, localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

REQUERENDO LICENÇA SIMPLIFICADA

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada (LS) 
referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – São Tomé , localizado no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 -SRP 
OBJETO: Registro de preços objetivando o Serviço futuro e parcelado de Fornecimento de Refeições para 
atender a Demanda dos Órgãos administrativos do Município de Tangará, conforme as especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:De 16/10/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 28/10/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS:Dia 28/10/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:Às 09h30min 
do dia 28/10/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de 
cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, 
situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de 
segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 14 de Outubro de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

MAIS RN DIGITAL

Colocar o empresário co-
mo protagonista do processo 
de desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte, atuando jun-
to com entes públicos e acade-
mia. Este é o objetivo do Mais 
RN Digital e Observatório da 
Indústria lançado nesta quar-
ta-feira 14, pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern). Nesta nova fase, 
o programa busca dar apoio 
às empresas aqui instaladas, 
identificar novas oportuni-
dades nas cadeias produtivas 
existentes, fortalecendo e evi-
tando a saída de empreendi-
mentos, além de realizar voca-
ções econômicas do Estado. A 
nova plataforma se apresenta 
como um “HUB de informa-
ções”, dados e pesquisa sobre 
a economia e a indústria do 
Rio Grande do Norte ao reunir, 
no mesmo ambiente virtual, o 
MAIS RN Digital, o Observató-
rio da Indústria, Painéis Temá-
ticos, como o de Petróleo e Gás 
e o Economia e Mercado; as 
edições do MAIS RN 2015-2035 
e o MAIS RN 2018-2022 Agen-
da Urgente, sistematizados em 
painéis de fácil operacionali-
zação, além do BI de monito-
ramento da Covid-19. E lança 
as bases para o “MAIS RN EM 
AÇÃO” – um conjunto de salas 
de situação sobre Pesca, Petró-
leo e Gás, Energias renováveis, 
Mineração, Inovação e demais 
cadeias produtivas.

FIERN APRESENTA 
NOVO PROGRAMA 
DE APOIO AO SETOR 
PRODUTIVO
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ZAPPING

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou todos os fãs de surpresa. Isso porque 
recentemente, no � m de junho, o casal protagonizou uma cena romântica durante uma live 
junina na internet. As declarações de amor públicas entre eles pela internet sempre foram 
constantes. “Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para salvar meu 
casamento”, garantiu. 

A � lha de 20 anos do 
músico Noel Gallagher, do 
grupo Oasis, revelou não 
ter contado para o pai que 
estrelaria um ensaio sensual 
para uma marca de lingerie. 
Anais Gallagher expôs 
sua decisão de ocultar a 
informação do pai até que as 
fotos fossem divulgadas em 
entrevista ao jornal britânico 
Daily Mail.

John Travolta emocionou 
os fãs ao homenagear sua 
esposa, Kelly Preston, nesta 
terça-feira, 13, dia que seria o 
seu aniversário de 58 anos. A 
atriz morreu em julho, devido 
a um câncer de mama.

O ator publicou uma 

GUSTTAVO LIMA FALA SOBRE
SEPARAÇÃO: “EU NÃO ESTAVA FELIZ”

FILHA NÃO CONTOU 
PARA PAI ROQUEIRO 
SOBRE CAMPANHA DE 
LINGERIE

JOHN TRAVOLTA 
HOMENAGEIA 
A ESPOSA 
KELLY PRESTON

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou todos os fãs de surpresa. Isso porque 
recentemente, no � m de junho, o casal protagonizou uma cena romântica durante uma live 
junina na internet. As declarações de amor públicas entre eles pela internet sempre foram 
constantes. “Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para salvar meu 

A � lha de 20 anos do 
músico Noel Gallagher, do 
grupo Oasis, revelou não 
ter contado para o pai que 
estrelaria um ensaio sensual 
para uma marca de lingerie. 
Anais Gallagher expôs 
sua decisão de ocultar a 
informação do pai até que as 
fotos fossem divulgadas em 
entrevista ao jornal britânico 

SEPARAÇÃO: “EU NÃO ESTAVA FELIZ”

FILHA NÃO CONTOU 
PARA PAI ROQUEIRO 
SOBRE CAMPANHA DE 

foto do seu casamento com 
Kelly, em 1991, ao lado de 
uma foto dos seus pais, 
Salvatore Travolta e Helen 
Cecilia, quando noivos. 
“Feliz aniversário, querida! 
Eu encontrei esta foto do 
casamento do meu pai e da 
minha mãe. Foi legal nos ver 
ao lado deles, assim. Todo o 
meu amor, John”, escreveu ele 
na legenda da publicação.
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é baseado na minha própria 
existência. Fui criado em uma 
cidade do interior, sempre quis 
desbravar o mundo”, a� rmou.   

As letras revelam um Eliano 
experiente e calmo, que aprendeu 
a lidar com situações boas 
e negativas e que encontrou 
equilíbrio. As melodias carregam 
também uma mistura de 
sonoridades em clima moderno, 
com as in� uências variando entre 
a MPB e o rock inglês. “Tem um 
pouco de Belchior, Fagner... um 
tanto de Strokes e Beatles. O 
diferencial desta vez é a pitada de 
música eletrônica. Trago ainda, 
com orgulho, a pronúncia forte do 
nosso sotaque”.

CARREIRA
Quando tinha 15 anos, Eliano 

começou a tocar guitarra em 
bandas de rock que só tinham 
covers nos repertórios. “No 
interior não tem muito espaço 
para produção autoral, mas eu 
queria compor. Então decidi buscar 
uma carreira solo”. Agora, aos 
28, o artista é destaque na cena 
independente, porém, pretende 
levar a música para todos os 
cantos. “Quando o momento de 
pandemia passar, quero fazer uma 
turnê”, a� rmou.  

JOGANDO O CORPO 
NO MUNDO

MÚSICA | Cantor e compositor 
potiguar, Eliano se prepara para 
lançar o segundo álbum autoral 
da carreira – inspirado na própria 
experiência longe de casa 

NATHALLYA MACEDO 

Eliano sempre foi 
impulsionado pela 
vontade de viajar e de viver 

experiências inéditas. Nascido em 
Pau dos Ferros, no Oeste Potiguar, 
ele agora mora na Paraíba – onde 
dá aulas de língua portuguesa. 
A mudança de ares é uma das 
inspirações do segundo álbum do 
artista, que está no processo de 
� nalização e que deve estrear nas 
plataformas de streaming ainda 
em 2020. Na próxima semana, será 
lançado o single “Cura” para abrir 
espaço para a obra.  

Gravado em parceria com o 
DoSol, o disco vai se chamar “Bicho 
da Seda” e terá 10 faixas. “O nome 
é uma referência à cultura desses 
insetos, que são extremamente 
importantes na produção da seda 
crua. Mesmo lentamente, o bicho 
faz o trabalho necessário. E foi 
dessa forma que escrevi as músicas: 
tecendo de maneira devagar, mas 
constante”, contou ao Agora RN. 

A história contada nos 
novos versos é uma continuação 
eloquente do primeiro álbum de 
Eliano, “Ecdomomania”, lançado 
em 2015. “Ecdomomania é um 
desejo, considerado fora do 
normal, de estar longe de casa, de 
não conseguir � car muito tempo 
em um só lugar. Então, o eu lírico 
discorre sobre o ímpeto de sair da 
zona de conforto, além da ânsia de 
conhecer a cidade grande”. Na faixa 
“O Amanhã”, por exemplo, o cantor 
entoa: “você tem que entender que 
sou feito um passarinho, que preza 
pelo prazer de voar longe do ninho”.  

Em “Bicho da Seda”, o 
personagem já percorreu 
outros ambientes em diversas 
andanças e segue em um 
processo de autoconhecimento, 
após conquistar diferentes 
percepções de si e do universo. 
“Posso classi� car como um 
caminho inverso entre o primeiro 
e o segundo álbum. Os assuntos 
abordados nas composições estão 
mais maduros. E, de certo modo, 



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

PROCESSO 
A Comissão de Sindicância 

Preliminar designada pelo Centro 
de Tecnologia da UFRN para 
analisar as denúncias de plágio 
na tese de doutorado da reitora 
da Ufersa, Ludmilla Oliveira, 
encontrou indícios de que a 
irregularidade foi praticada.  

 DISCIPLINAR 
Diante dessas evidências, 

a comissão concluiu seus 
trabalhos recomendando que 
a direção do referido centro 
instaure imediatamente processo 
administrativo disciplinar 
para apurar o nível de culpa da 
magní� ca mossoroense. 

LARGADA... 
O ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, 
avalia que foi “dada a largada 
para a privatização dos Correios 
e modernização dos serviços 
prestados à população” quando, 
nesta quarta-feira 14, ele 
entregou à Secretaria Geral da 
Presidência o PL que permite a 
privatização da empresa. 

...PARA PRIVATIZAR 
Segundo o potiguar, após 

análise, o documento passará 
pela Casa Civil e seguirá para 
“amplo debate no Congresso 
Nacional”. “É assim que vamos 
modernizar e melhorar os 
serviços aos brasileiros em 
todo o País”, disse Fábio em seu 
Instagram.  

UNINDO 
Um consórcio metropolitano 

de transporte, com participação 
dos municípios da região 
metropolitana do Estado, para 
solucionar os problemas atuais 
nas vias da área. A ideia foi dada 
pelo deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) durante 
pronunciamento nesta quarta-
feira 14 na Assembleia Legislativa.  

SEM SAÍDA 
Segundo o parlamentar-

prefeitável, ele vem recebendo 
uma “quantidade assustadora de 
reclamações”. “Tanto das cidades 
vizinhas, que não conseguem 
adentrar em Natal quanto dos 
moradores da capital, que não 
conseguem pegar ônibus nos 
seus bairros”, disse ele.  

SEM GASTO 
A proposta do deputado, 

que pede a liderança da 
governadora Fátima Bezerra 
no processo, é a criação de 
um órgão metropolitano 
de transporte.  “Seria um 
consórcio. É importante deixar 
claro que eu não defendo 
estrutura para criar cargo 
comissionado nem criar 
despesa para o Estado”, avisou.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A moda agora no Rio 

de Janeiro são as máscaras 
transparentes usadas contra 
o novo coronavírus. A ideia é 
proteger sem esconder o sorriso, 
a maquiagem e tudo o mais “e 
vende mais de 30 mil unidades 
por mês, em todo o país”, 
segundo matéria publicada 
ontem pelo O Globo. 

>>A Organização Mundial 

para abastecer o mundo com 
vacinas de forma imediata. 

>>Do El Pais Brasil: “Censura 
a Carol Solberg reflete esporte 
reacionário e refém do poder. 
Advertida por manifestação 
política contra Bolsonaro, 
jogadora de vôlei foi alvo de 
denúncia e notas de repúdio, ao 
contrário de atletas que apoiam o 
presidente”. 

da Saúde (OMS) alertou nesta 
quarta que a grande parte da 
população mundial terá de esperar 
provavelmente até 2022 para 
ser vacinada contra a covid-19, 
apesar dos avanços da ciência. O 
recado foi emitido pela entidade, 
que afirmou que não haverá uma 
capacidade de produção suficiente 
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CÓDIGO 
A sanção do projeto com 

alterações ao Código de Trânsito 
Brasileiro pelo presidente Jair 
Bolsonaro está sendo elogiada 
pelo deputado Coronel Azevedo 
(PSC). Entre algumas das 
alterações nas novas regras, 
estão a ampliação do prazo de 
renovação da CNH para até dez 
anos e aumento da tolerância 
para suspensão da CNH para 
até 40 pontos dependendo da 
infração. 

POSITIVO 
Na Assembleia, Azevedo 

elogiou exatamente esses itens: 
o prazo de validade da carteira 
de habilitação duplicado e as 
alterações nos prazos para 
suspensão de carteira. A nova 
lei entrará em vigor no prazo de 
180 dias. 

E ESTAMOS VOLTANDO 
À NORMALIDADE?  

“França determina toque 
de recolher para conter Covid”. 
“Portugal decreta calamidade”. 
Além desses dois países, que 
anunciam medidas diante 
do aumento no número de 
casos de coronavírus, Espanha 
também tem crescimento da 
doença, assim como EUA, que 
registrou aumento de novos 
casos da Covid-19 e números 
se aproximam do auge da 
pandemia.  

FECHANDO 
Deu na Isto É Dinheiro que 

a rede de lojas Ricardo Eletro, 
empresa do grupo Máquina de 
Vendas, protocolou no último 
dia 13 um plano de recuperação 
judicial da empresa. Segundo 
informações do jornal Valor 
Econômico, “essa é a maior 
recuperação judicial já registrada 
no varejo”.  

PROPOSTA  
São cerca de 20 mil credores 

que somam uma dívida no valor 
de R$ 4 bilhões, diz a revista. 
Que conta que a proposta 
apresentada prevê o pagamento 
antecipado de créditos 
trabalhistas de ex-funcionários, 
mediante a liberação de bloqueio 
� scal.  

TENDÊNCIA 
Uma das marcas 

gastronômicas mais 
reconhecidas e bem sucedidas 
de Natal entra numa nova 
fase. Desde ontem, o Vinhedos 
passa a oferecer os pratos 
saborosos da sua cozinha 
moderna e contemporânea 
somente no formato delivery. 
A mudança ocorre em sintonia 
com a tendência do momento 
e antenada com o desejo dos 
clientes.  

Os maravilhosos Crico Félix e Éverton Barbosa, que aproveitam dias de férias pelas regiões históricas de Minas Gerais,
tiveram um jantar com ninguém menos que o estilista Ronaldo Fraga, no Lebanquetdaloucura, em Santa Teresa

Vereadora Eleika Bezerra (PSL), 
que está se despedindo do 
mandato, recebeu homenagem 
na Câmara Municipal de Natal. 
“Somos todos Eleika” foi ideia do 
colega parlamentar Dinarte Torres 
(PDT), que relembrou diversos 
momentos da atuação parlamentar 
de Eleika no Legislativo Municipal

O candidato a prefeito de Natal 
pelo PSB, Hermano Morais, e sua 
candidata a vice, Tatiana Pires, 
deram uma passada no Sebrae-RN 
nesta quarta-feira 14 para entregar 
ao superintendente do órgão, Zeca 
Melo, o plano de governo da dupla 
para o Executivo Municipal



Direitos esportivos ainda prometem fortes emoções pela frente
Toda a confusão de terça feira, para a transmissão 

do jogo com o Peru, deverá se repetir outras oito vezes 
durante as eliminatórias sul-americanas para a Copa 
do Mundo, nas partidas da nossa seleção fora do Brasil.

Aqui a Globo tem os direitos de todos e também 
da Argentina, em Buenos Aires, com quem já acertou.

Os demais estão em aberto. Caberá ao país 
mandante negociar com quem bem entender.

Como se observa, ainda tem muito para 
acontecer, inclusive clássicos contra Uruguai, Chile e 
Paraguai, que sempre despertam maior atenção do 
torcedor.

Só que nada fora da cartilha ou diferente do que se 
imaginava.

Há tempos já se sabia que muita coisa ia mudar 

no capítulo dos direitos esportivos e isso que agora 
observamos, é só o começo.

Pode esperar que vem muito mais. São grandes as 
emoções pela frente.
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
No SBT, sábado, nove eliminados 

do “Bake Off  Brasil” serão 
resgatados e poderão participar 
do “Cereja do Bolo” e “Mão na 
Massa”. Tainá Muller tinha 

convite para fazer “Atenuantes”, 
série da Universal...Mas isso 

antes da pandemia e como depois 
tudo parou, ela não sabe como vai 
fi car.Domingo, após o “Esporte 

Espetacular”, a Globo estreia a 
sexta temporada da “Escolinha 
do Professor Raimundo”, com 

um episódio especial...Os 
personagens encaram uma aula 
virtual, cada um da sua casa, em 

função da quarentena.Programa 
da Claudete Troiano está traçando 

na Rede TV!...Na verdade, é 
um infocomercial com algum 

conteúdo no meio. Não decolou.
Poucos milhões de seguidores 
separam as duas jovens atrizes 

mais disputadas pelo mercado... 
Marina Ruy Barbosa está com 

37,4, no Instagram, enquanto Bruna 
Marquezine já atingiu a marca de 

40 milhões.

DIVULGAÇÃO CBF

DIVULGAÇÃO CBF

Fim de ano
Juan Alba, atualmente na novela 
“Amor Sem Igual”, integrou as 
gravações do “Canta Comigo – All 
Stars”, especial da Xuxa, que a 
Record vai exibir em dezembro.
“Foi emocionante participar com 
campeões de realities. E o mais 
bacana, é que mesmo sendo um 
programa gravado, quem esco-
lherá o vencedor será o público de 
casa”, avisa Juan.

FICOU NO PASSADO
Peru e Brasil, na terça-feira, uma 

vez mais, mostrou que as principais 
TVs abertas estão trabalhando com 
os pés no chão. Certeza que ninguém 
mais vai sair rasgando dinheiro ou 
cometendo loucura. Recado dado.

TÁ MAL
Por sua vez, a TV Brasil, que foi 

a sensação do dia na terça-feira, está 
totalmente sucateada em São Paulo, 
com equipamentos velhos e equipe 
desmotivada. A sua nova direção, 
agora com Glen Valente, precisa 
cuidar disso.

OLHA QUE NOITE
Essa promete ser uma quinta-feira 

daquelas. “A Fazenda”, bombando 
na Record, tem noite de eliminação. 
Na Globo, em sequência, as estreia 
do “� e Voice Brasil” e “Que História 
É Essa, Porchat?”. Quanto ao SBT, 
reprise da “Praça”.

CONTATO

Sabrina Sato conheceu o formato 
britânico do “Game dos Clones” há 
um ano, numa feira de TV, em Cannes 
e torceu muito para sua realização no 
Brasil. A primeira temporada possui 
“10 episódios independentes”, informa 
o diretor do programa, David Feldon.  

DIA DIFÍCIL
Ontem, para os funcionários 

da CNN Brasil, foi um dia para ser 
esquecido. Clima muito ruim, com a 
maioria do seu elenco e funcionários 
aguardando resultados dos testes 
para Covid-19, depois dos casos 
apresentados por Monalisa Perrone e 
Gabriela Prioli, além de outros.

DELETANDO
De duas semanas para cá, a 

novela “A Força do Querer” ganhou 
um embalo bem diferente em relação 
ao começo, em 21 de setembro. Para 
melhorar a audiência, uma equipe 
da Globo foi encarregada de reeditar 
todos os capítulos. Nenhum mais será 
exibido na íntegra.

HORÓSCOPO

Sol e Lua fecham na parceria na Casa 7 do seu Horóscopo 
e aumentam o seu desejo de se juntar a outras pessoas 
em prol de um objetivo em comum. No trabalho, somar 
forças com os colegas pode contribuir para aumentar a 
produtividade e garantir boas vantagens a todos. 

Tensão no céu pode tumultuar um pouco o seu convívio 
com a família e caberá a você manter a calma e promover 
a harmonia entre os parentes. Lua e Sol em Libra 
acentuam o lado pacifi cador do seu signo, então, aposte 
no seu jogo de cintura para acalmar os ânimos em casa.

O céu anuncia que você vai colocar otrabalho acima de 
tudo hoje. Vai querer cumprir logo as suas tarefas só para 
curtir a sensação de dever cumprido no fi m do dia. Errado 
não tá, né? Tente não se irritar: respire fundo e persista, 
afi nal, o sucesso só vem depois de muito empenho.

Eita! Hoje todo cuidado será pouco para evitar fofocas 
e mal-entendidos. O melhor a fazer é fi car bem de boas 
no seu canto. Respeite o desejo de se isolar e, diante de 
conversas difíceis, procure ouvir mais e falar o mínimo 
possível. 

Sol e Lua iluminam o seu paraíso astral e tudo tende a 
fl uir bem para você hoje. Vai esbanjar charme e simpatia, 
o que deve facilitar ainda mais a sua relação com outras 
pessoas. Seu entusiasmo será contagiante e fará até os 
maiores desafi os parecem pequenos e fáceis de superar.

Lua e Sol estão de rolê na sua Casa 11 e farão você 
pensar mais no seu futuro e nos projetos que quer 
realizar. Errado não tá, né? Mas o Sol está em quadratura 
com Plutão, indicando que pode faltar grana para 
transformar seus ideais em realidade.

Assuntos de casa e família terão prioridade absoluta para 
você nesta fase. Sol e Lua em Libra incentivarão você a 
buscar mais equilíbrio e harmonia no convívio com os 
parentes. Também vai querer deixar seu lar mais bonito e 
elegante: cuide da decoração.

Júpiter, Saturno e Plutão fecham na parceria no seu signo 
e acentuam todos os pontos fortes do seu signo. Você 
terá confi ança, determinação e perseverança em dobro 
para correr atrás dos seus objetivos. E se o seu objetivo é 
progredir na vida, aconselho a investir nos estudos. 

Os astros realçam o seu poder de comunicação e você 
vai conseguir o que quiser com simpatia e boa lábia. No 
trabalho, é possível que você precise esclarecer alguns 
confl itos ou mal-entendidos. Terá que dar o braço a 
torcer em algumas situações. 

Seu signo é superantenado e você vai sentir um interesse 
ainda maior pelas novidades e pelas coisas que possam 
abrir a sua mente. É uma ótima fase para ler, acompanhar 
palestras e fazer cursos que ajudem a expandir os seus 
conhecimentos e abrir portas para um futuro melhor.

Sol e Lua fecham na parceria e ocupam a Casa 2 do seu 
Horóscopo, que rege suas fi nanças e seus bens mais 
preciosos. É um bom momento para ganhar dinheiro, 
por isso, fi que de olho no que acontece à sua volta para 
identifi car uma boa oportunidade.

Sol e Lua seguem o baile na sua Casa 8 vão deixar as 
suas emoções mais intensas hoje. Por um lado, isso 
deve acentuar a sua intuição, a sua criatividade e a sua 
capacidade de atrair o apoio de pessoas importantes. 
Você também vai querer se aprofundar mais nas coisas.

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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RECUPERAÇÃO

O Potiguar de Mossoró 
venceu o Jacyobá (AL) nesta 
quarta-feira 14 pela Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
Pelo placar de 3 a 2, o time 
mossoroense soma nove 
pontos após seis rodadas da 
competição. A partida acon-
teceu no estádio Barrettão, 
em Ceará-Mirim, pois o time 
de Mossoró está impedido de 
mandar jogos no Nogueirão. 
O estadío está interditado ju-
dicialmente. Com o resultado, 
o Potiguar está entre os qua-
tro melhores colocados do 
Grupo A4, que garantem vaga 
na próxima fase da Série D.

MÁ FASE

Em partida válida pela 
sexta rodada do Grupo A3 do 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D, o Floresta-CE venceu o 
Globo nesta quarta-feira 14 no 
Estádio Domingão, na cidade 
de Floresta (CE), pelo placar 
de 2 a 0. Deysinho e Marconi 
fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, o Flores-
ta chega aos 11 pontos e fica 
na segunda colocação, com 
a mesma pontuação do líder 
América que também venceu 
nesta quarta-feira. Do outro la-
do, apesar da derrota, o Globo 
se mantém por enquanto no 
quarto lugar  do Grupo A3, 

GLOBO É DERROTADO 
PELO FLORESTA (CE) 
E SE COMPLICA NA 
COMPETIÇÃO  

POTIGUAR
VENCE JACYOBÁ 
(AL) E ENTRA 
NO G4  DO GRUPO

América mostra bom futebol, derrota 
Guarany e se mantém líder na Série D
BRASILEIRO | Com o resultado, o 
alvirrubro chega aos 11 pontos 
e assume a liderança do grupo 
o grupo A3; gols da vitória foram 
marcados por Marcelo, Rondinelly 
e Carlos Renato

Após um início de competição 
ruim, com dois empates e uma 
derrota, o América alcançou 

nesta quarta-feira 14 a terceira vitória 
consecutiva na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Ao superar o Guarany de So-
bral por 3 a 0 na Arena das Dunas, em 
Natal, o alvirrubro chega aos 11 pontos 
no Grupo A3 do torneio. Os gols na tarde 
desta quarta-feira foram marcados por 
Marcelo, Rondinelly e Carlos Renato.

O primeiro tempo foi de um time 
só. O América buscou o ataque a todo 
momento. Já o adversário montou uma 

WALMIR QUEIROZ

Vitória do América sobre o Guarany foi garantida com o gol de Carlos Renato, aos 49 do segundo tempo, que completou cruzamento de Renan Luís

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO
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retranca para explorar os contra-ata-
ques. Apesar da pressão americana, o 
placar do primeiro tempo terminou 
zerado. Na etapa final, foi diferente. O 
América acertou o pé e chegou ao re-
sultado sem qualquer dificuldade. Aos 
sete minutos, após escanteio, Marcelo 
cabeceou a bola para o fundo das redes.

O time potiguar seguiu pressionan-
do mas não conseguia superar a barrei-
ra do Guarany. Até que, aos 43 minutos, 
Rondinelly fez grande jogada, passou 
por dois marcadores, invadiu a área e 
tocou na saída do goleiro. Já nos acrés-
cimos, o América fez o terceiro. Carlos 
Renato, que acabara de entrar na par-
tida, recebeu passe de Renan Luís para 
dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Guarany 
enfrenta o Afogados no domingo, às 
15h30, no Junco, em Sobral (CE). No 
mesmo dia, às 16h, o América visita o 
Atlético no estádio Perpetão, em Caja-
zeiras (PB).

CBF

O ABC foi derrotado por 1 a 0 pelo 
Coruripe (AL) no Estádio Ger-
son Amaral, na cidade de Co-

ruripe, pela sexta rodada do grupo A4 
da Série D do Campeonato Brasileiro. 
Com o resultado, o time potiguar perde 
a liderança da chave e chega a terceira 
partida sem vitória.

O gol do duelo foi marcado pelo 
atacante Willian Araújo. A partida foi 
paralisada por meia hora, ainda na pri-
meira etapa, para que um jogador do 
clube alagoano fosse levado para um 
hospital após chocar a cabeça com um 
adversário. A partida só foi reiniciada 
com o retorno da ambulância que pres-
tou socorro ao atleta.

A próxima partida do ABC aconte-
ce no próximo domingo 18, em Natal, 
quando enfrenta o Frei Paulistano (PE). Com o resultado, o time potiguar perdeu a liderança da chave para o Coruripe na grupo A4

ABC perde para o Coruripe e cai 
para segundo lugar do Grupo A4

EM ALAGOAS


