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JOSÉ CRUZ /AGÊNCIA BRASIL

A guerra declarada entre os mi-
nistros da Economia, Paulo 
Guedes, e do Desenvolvimento 

Social, Rogério Marinho, em torno da 
forma de � nanciamento do programa 
Renda Cidadã esquentou a temperatu-
ra política em Brasília e evidenciou um 
racha no governo Jair Bolsonaro.

A divisão entre as alas � scalista – 
representada por Guedes e o presiden-
te do Banco Central, Roberto Campos 
Neto – e a desenvolvimentista – lide-
rada por Marinho, ministros militares 
e líderes do Centrão – gira em torno 
do teto de gastos, a regra que impede 
o crescimento das despesas acima da 
in� ação.

Nessa disputa, Marinho é o “inau-
gurador” de obra e próximo ao presi-
dente Bolsonaro. Guedes é taxado co-
mo “cortador” de despesas, incluindo 
benefícios, e defensor do teto.

A ala desenvolvimentista quer co-
locar de pé o Renda Cidadã excluindo 
o programa do limite do teto de gastos, 
mesmo que temporariamente. A ini-
ciativa abriria espaço para investimen-
tos públicos, já que as despesas com o 
Bolsa Família também poderiam � car 
de fora do teto. 

Com os efeitos da pandemia ain-
da esperados para 2021, o argumento 

desse grupo é que será preciso conti-
nuar com medidas de estímulo para 
auxiliar a população mais vulnerável e 

os investimentos públicos, garantindo 
a retomada econômica. O próprio Jair 
Bolsonaro já pediu aos ministros para 

que evitem alimentar a crise.
Na sexta-feira, depois que Mari-

nho, em conversa com investidores do 

mercado, disse que o programa seria 
feito de qualquer jeito, Guedes reagiu 
e cobrou da ala política “coragem” pa-
ra fazer o ajuste. Para os � scalistas do 
governo, a mudança do teto vai trazer 
instabilidade e colocar o País em uma 
trajetória explosiva de dívida pública, 
com recessão e fuga de investidores.

A expectativa agora é de mais ajus-
tes de alta nas taxas de juros cobradas 
pelos investidores com as incertezas 
em torno do Renda Cidadã, ao longo 
da próxima semana. Marinho e lide-
ranças do governo no Congresso têm 
estreitado as conversas com o mercado 
� nanceiro, mas sem conseguir acalmar 
o nervosismo em torno do risco � scal.

Na avaliação do ex-secretário ad-
junto de Política Econômica e atual 
diretor de Estratégias Públicas do Gru-
po MAG, Arnaldo Lima, o ideal é que 
Guedes e Marinho possam convergir 
na agenda de reformas, o que traria 
mais calma para o mercado � nancei-
ro. Ele lembra que Marinho foi um dos 
principais responsáveis pela aprovação 
da modernização trabalhista e previ-
denciária. “Chegou a hora da política 
econômica voltar a se sobrepor à eco-
nomia política e tanto Guedes quanto 
Marinho são cruciais para esse reposi-
cionamento estratégico”, diz.

Briga de Rogério Marinho com Paulo 
Guedes expõe crise no governo federal
DISPUTA | Conflito armado entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Desenvolvimento Social, Rogério Marinho, em torno da forma de financiamento do programa Renda 
Cidadã está esquentando o clima em Brasília; ordem no Palácio do Planalto é pôr panos quentes no momento belicoso entre os ministros para evitar ainda mais o desgaste público

 Discussão entre os ministros Rogério Marinho (esq.) e Paulo Guedes (dir.) gira em torno das dicussões sobre o teto de gastos do governo federal

A juíza Hadja Rayane Holanda 
de Alencar, da 3ª Zona Elei-
toral, determinou que o Fa-

cebook identi� que os responsáveis 
pelas páginas “Natalzuera” e “Wesli-
natalzuera”. A empresa tem 48 horas 
para informar os dados. Os dois per-
� s promovem ataques e agressões 
contra o prefeito Álvaro Dias (PSDB).

Designada pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) para � scalizar 
ações relacionadas à propaganda no 
pleito deste ano, a magistrada deter-
mina que o Facebook revele no prazo 
estabelecido a identidade de quem 
criou e mantém as páginas digitais 
investigadas. A multa é de R$ 10 mil 
para cada dia em que a ordem judi-

cial for descumprida.
A ação sustenta que a liberdade 

de expressão não autoriza postagem 
de cunho anônimo, com tom joco-
so, em que são proferidas injúrias, 
calúnias e difamações gravíssimas, 
ferindo o disposto no artigo 57-D da 
Lei das Eleições. A juíza Hadja Raya-
ne Holanda de Alencar vai aguar-
dar o envio das informações pelo 
Facebook para se pronunciar sobre 
outros pedidos feitos pela defesa do 
prefeito Álvaro Dias.

Em uma postagem, um dos per-
� s investigados “dubla” um vídeo gra-
vado pelo prefeito de Natal. O áudio 
critica as ações públicas durante a 
pandemia da Covid-19.

Justiça Eleitoral analisa 
agressões a Álvaro Dias

ELEIÇÕES

Agovernadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, rebateu 
neste domingo 4 as informa-

ções do ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, de que a responsabilidade 
pela folha do 13º salário do governo 
estadual recai sobre os repasses � nan-
ceiros feitos governo federal ao longo 
da pandemia.

Segundo o ministro Fábio Faria, 
em entrevista para a Tribuna do Norte, 
os 40% da antecipação da folha do 13º 
— anunciados esta semana pela gover-
nadora Fátima Bezerra — são fruto do 
dinheiro recebido pelo governo estadu-
al para as ações em saúde no combate 
à Covid-19.

“Quem está pagando 40% do dé-
cimo [terceiro salário antecipado] é 
Bolsonaro, porque o dinheiro era para 
Covid-19 e ela [Fátima Bezerra] está 
usando para folha”, disse Fábio Faria.

A governadora retrucou, no micro-
blog Twitter, a declaração do ministro. 
Segundo ela, os salários serão pagos 
por planejamento estadual. “Isso tudo 
é fruto de uma gestão que tem plane-
jamento, foco, competência e com-
promisso com os servidores e com as 
pessoas do nosso estado. E anotem aí: 
nunca atrasamos os salários dentro 
da nossa gestão e nem vamos atrasar”, 
disse.

Mais cedo, segundo o secretário de 

planejamento Aldemir Freire rebateu 
dizendo que quem utilizou recursos 
para pagar folha salarial foi a gestão 
Robinson Faria – entre 2014 até 2018. 
Nos dois últimos de governo, o pai do 
ministro Fábio Faria, segundo Aldemir 
Freire, recebeu R$ 400 milhões para 
saúde, mas o dinheiro foi usado para 
cobrir as despesas com o funcionalis-
mo público. “Entre o � nal de 2017 e iní-
cio de 2018, o governador do Estado do 
Rio Grande do Norte recebeu cerca de 
R$ 400 milhões para a saúde. Utilizou 
para o pagamento de salários e deixou 
de aplicar o mínimo constitucional de 
12% na área (� cou um tombo de cerca 
de R$ 135 milhões)”, escreveu.

Fátima rebate fala do ministro Fábio 
Faria sobre o 13º salário no RN

POLÊMICA
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Bares e restaurantes 
comemoram mudanças na 
tributação do ICMS no RN
TRIBUTOS | Primeiro passo foi o decreto baixado pela governadora na semana passada, retirando o regime de substituição tributária 
sobre o vinho e autopeças. Para os vinhos, embora os efeitos da medida ainda sejam restritos, empresários afirmam que já é um começo

O decreto da governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezer-
ra (PT), que retira do regime de 

substituição tributária sobre vinho, terá 
um efeito restrito para quem comercia-
liza a bebida em bares e restaurantes.

Segundo o presidente da Associa-
ção de Bares e Restaurantes do Rio 
Grande do Norte (Abrasel), Artur Fon-
tes, o comerciante local passa a pagar 
pela mercadoria somente a diferença 
da alíquota quando esta tiver como ori-
gem um estado com o ICMS inferior ao 
do Rio Grande do Norte. 

“Nesse caso – ele explica – um 
vinho comprado de São Paulo por R$ 
100,00 teria R$ 27,00 a mais de ICMS no 
Rio Grande do Norte, mas com o decre-
to o empresário local pagará somente a 
diferença de alíquota entre São Paulo e 
RN, ou seja, a diferença de 5% de lá para 
os 18% daqui, o que dá R$ 13,00”.

Segundo Fontes, hoje a informa-
lidade no setor é de 30% a 35%, o que 
é muito se considerar o giro anual na 
casa dos R$ 2 bilhões de faturamento 
do setor antes da pandemia. “Aumentar 
o controle sobre o que esses informais 
vendem é fundamental para a nossa 
economia doméstica”, avalia.

Para ele, o decreto do governo es-
tadual deve beneficiar especialmente 
os chamados “restaurantes de experi-
ência”, um conceito que define estabe-
lecimentos onde freqüentadores são 

pessoas de mais alta renda, dispostas a 
pagar pela rolha do produto.

Em São Paulo, por exemplo, levan-
tamentos recentes indicaram  um valor 
médio entre R$ 40 e R$ 60 por garrafa 
nesses estabelecimentos, podendo che-
gar a mais de R$ 100.

Com a alteração promovida pelo 
decreto, esses produtos, que eram tri-
butados na origem, passarão a ter a ar-
recadação escalonada dentro da cadeia 
comercial.

Segundo Adelino Marinho, proprie-
tário da rede Mercatto, onde os pães 
têm a companhia de vinhos que podem 
atingir valores superiores a R$ 15 mil a 
garrafa, a queda nos preços da garrafa a 
serem repassados à sua seleta clientela 
pode atingir a casa dos 1,8%.

“Ainda preciso fazer esse cálculo 
melhor”, admitiu ele por telefone do 
México, onde aguarda pacientemente 
a quarentena de 14 dias para poder 
entrar nos EUA, um privilégio hoje só 
disponível para cidadãos americanos e 
altos funcionários de governos.

O decreto com as mudanças tribu-
tárias foi publicado na semana passada 
no Diário Oficial do Estado.

Para o governo estadual, essa al-
teração no sistema de tributação, no 
entanto, vai trazer um impacto positivo 
no comércio de vinhos e autopeças, 
uma vez que o ICMS sobre esses produ-
tos o cálculo menos impreciso.

A expectativa, de acordo com o 
secretário Carlos Eduardo Xavier, da 
Tributação, é um ganho substancial 
para os consumidores, tendo em vista 
a queda base de cálculo para os vinhos 
atualmente de  27%, ao passo que no 
caso das autopeças é de 18%.

Para ele, a retirada da substituição 
tributária também reúne condições de 
atração para o estado de atacadistas 
de autopeças, principalmente de moto 
peças, já que a frota de motocicletas no 
Rio Grande do Norte hoje quase se igua-
la a dos carros de passeio.

Medidas como esta estão no arca-
bouço do programa RN Cresce +, cujo 
foco de atuação está voltado para os 
empresários locais. 

E há muitos anos os empresários 
reclamam da forma que o ICMS vem 
sendo cobrado deles, no exato momen-
to em que a nota fiscal eletrônica de 
compra junto ao atacadista é gerada.

“Agora, será possível adquirir estes 
produtos em condições mais favorá-
veis, tornando-os mais competitivo no 
estado, incentivando consumidores a 
não buscarem o mesmo produto em 
outros mercados ”, afirma Carlos Edu-
ardo Xavier.

Antes, a margem dessa substitui-
ção tributária era de 55% a 70% do 
valor presumido da mercadoria, o que 
permitia às  empresas de outros esta-
dos com a melhor condição tributária 

promoverem uma invasão ao comércio 
potiguar , chegando, no caso do vinho a 
tomar conta de 25% do negócio, lembra 
o secretário da Tributação, hoje o auxi-
liar mais ouvido dentro do governo a 
cada nova medida baixada pela gover-
nadora. 

É também uma medida desespe-
rada para que os empregos comecem 
retornar às cadeias produtivas de bares, 
restaurantes e de autopeça, prejudica-
das duramente ao longo dos últimos 
meses pela pandemia do novo corona-
vírus.

Lançado pelo Governo do Rio 
Grande do Norte em 21 de setembro, 
o programa RN Cresce + abrange um 
plano multissetorial de incentivo à reto-
mada e crescimento da economia com 
ações de curto, médio e longo prazo.

As medidas envolvem as Secreta-
rias de Estado da Tributação (SET), do 
Desenvolvimento Econômico (Sedec), 
do Turismo (Setur), da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Rural e da 
Agricultura Familiar (Sedraf) e da Agri-
cultura, da Pecuária e da Pesca (Sape).

As ações se estendem para  áre-
as como o da agropecuária, turismo, 
mineração, indústria, geração de ener-
gia, transportes e comércio, e prevê 
incentivos fiscais, desburocratização, 
melhoria no ambiente de negócios e 
novos investimentos para a geração de 
emprego e renda.

EDUARDO SARMENTO 

Comerciante local passa a pagar pela mercadoria somente a diferença da alíquota quando esta tiver como origem um estado com o ICMS inferior ao do Rio Grande do Norte

CRISE

Os brasileiros de 15 a 19 
anos são os que tiveram o 
maior recuo na renda entre 
2015 e 2019, com queda de 
24%. Entre os de 20 a 24 anos, 
a perda foi de 11%. Agora, 
os jovens estão novamente 
entre os mais atingidos pe-
la recessão e o desemprego 
provocados pela covid19. 
Entre o primeiro e o segundo 
trimestre de 2020, esses gru-
pos perderam 34,2% e 26% 
da renda, respectivamente, 
de acordo com o Centro de 
Políticas Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV Social). 
No segundo trimestre deste 
ano, enquanto a taxa geral 
de desemprego no País era 
de 13,3%, entre a população 
de 18 a 24 anos ela alcançou 
29,7%.

O desemprego é histori-
camente mais alto entre os 
jovens, mas a distância entre 
a média do País e a registrada 
entre eles aumentou na crise 
de 2015/2016 e nunca mais 
voltou ao nível anterior. 

Levantamento do Centro 
de Políticas Sociais da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV 
Social) aponta que pessoas 
de 15 a 19 anos foram as que 
tiveram o maior recuo na 
renda entre 2015 e 2019, com 
uma queda de 24%, seguidas 
por aquelas que tinham entre 
20 e 24 anos, cujos rendimen-
tos diminuíram 11%. Agora, 
entre o primeiro e o segundo 
trimestre deste ano, esses 
grupos perderam 34,2% e 26% 
da renda, respectivamente.

A queda acentuada do 
rendimento dos jovens é 
explicada pelo fato de eles 
serem os mais atingidos pelo 
desemprego. No segundo tri-
mestre deste ano, enquanto a 
taxa de desemprego no País 
estava em 13,3%, entre a po-
pulação de 18 a 24 anos ela 
era mais que o dobro e alcan-
çou 29,7%. O desemprego é 
historicamente mais alto en-
tre os jovens. A questão é que 
essa distância entre a média 
do País e a registrada entre 
eles aumentou na recessão 
de 2015 e 2016. Antes de 2015, 
a diferença da taxa de de-
semprego entre a população 
brasileira em geral e os jovens 
era de 8,3 pontos porcentu-
ais. Em 2017, chegou a 14,2 
pontos e, com a recuperação 
da economia em 2018 e 2019, 
passou a diminuir. 

A crise do coronavírus, 
porém, fez essa diferença 
alcançar 16,4 pontos porcen-
tuais entre abril e junho de 
2020. 

JOVENS SÃO OS 
MAIS AFETADOS NA 
SEGUNDA RECESSÃO 
EM 5 ANOS



APOSTA É QUE MELLO 
FARÁ DESPEDIDA ‘DEVASTADORA’

GOVERNO JÁ NÃO TEME AMEAÇAS DE 
RODRIGO MAIA

redacaoch@gmail.com
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GASTANDO SEM DÓ
A Câmara mantém sala 

no aeroporto de Brasília que 
funciona como uma “base” 
para assegurar privilégios no 
embarque e desembarque de 
suas excelências e aspones. O 
aluguel a gente paga: R$12,5 mil 
mensais.

ABELHAS E MEL
Levantamento da Justiça 

Eleitoral indica que os 
candidatos a prefeito da baixada 
santista têm patrimônio somado 
de R$ 222,6 milhões. 

A maior concentração de 
milionários é no Guarujá, onde 
� ca o tríplex de Lula.

DE PARTIR O CORAÇÃO
Os 23 partidos aptos a 

receberem verbas do Fundo 
Partidário da Justiça Eleitoral, 
já embolsaram mais de R$ 674 
milhões, até o � nal de setembro. 

Isso não inclui os R$ 2 bilhões 
do fundão para campanhas.

ESCONDER É MELHOR
Campanhas do PT Brasil 

afora evitam usar a tradicional 
simbologia partidária, como a 

estrela petista. 
Jilmar Tatto, em São Paulo, 

não evitou a cor vermelha, mas 
trocou a estrela por um coração. 

EM BOA HORA
Muitos trabalhadores se 

endividaram para enfrentar a 
crise. Por isso, a presidente do 
Instituto do Agente Financeiro, 
Yasmin Melo, acredita que o 
aumento do crédito consignado 
para 40% vai ajudar a quitar 
dívidas.

BOMBA NA REDE
O desempenho de Tarcísio 

Freitas tem sido reconhecido não 
apenas dentro do governo como 
também nas redes sociais. 

O per� l do ministro da 
Infraestrutura no Twitter já tem 
quase 700 mil seguidores.

DADOS DA PANDEMIA 
A queda nos casos ativos da 

Covid no Brasil, aliada à onda 
de contágio na Europa, fez a 
Espanha superar o Brasil no 
ranking de infectados. 

São 587 mil espanhóis 
doentes, terceira no mundo, 
segundo o Royallab Stats

A troca de cotoveladas entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia não são 
apenas baixaria de quem tem mais o que fazer. O ministro não é do 
ramo e deixou escapar algo que em política não deve ser manifestado 
antes do tempo: o deputado já não intimida o governo. Restam quatro 
meses a Maia na presidência da Câmara, com eleição, festas de � m 
de ano e recesso no meio. É o � m. E a orientação geral do Planalto aos 
ministros e apoiadores é ter paciência e apenas esperar o � m do reinado 

ÚLTIMOS ESTERTORES
Ao insultar um ministro caro 

ao governo, Maia “apenas deixa 
escapulir seus últimos estertores”, 
segundo ministro com gabinete 
no Planalto.

CONVERSA DE COMADRES
Cada vez mais fora do jogo 

político, Rodrigo Maia agora 

ocupa o tempo convidando 
deputados para almoçar e jantar 
para ridicularizar Guedes. 

COLECIONADOR DE PIADAS
O presidente da Câmara 

reproduz, em seus rapapés 
na residência o� cial, piadas 
chamando o liberal Paulo Guedes 
de “assistencialista”.

Juristas e ministros do próprio Supremo Tribunal Federal (STF) vivem a 
expectativa de despedida em “grande estilo” do ministro Celso de Mello, 
em um longo voto expondo o que pensa do depoimento presencial de Jair 

Bolsonaro sobre “interferências” na Polícia Federal. Seria o “canto dos cisnes” 
em que o decano faria um libelo “devastador”, endurecendo suas recentes 
apoplexias contra o chefe de governo e Estado do Brasil. A expectativa da 
despedida de Celso de Mello nasceu da sua decisão de retirar do “plenário 
virtual” o julgamento do caso da “interferência” na PF. Após comparar Bolsonaro 
a Hitler e dizer que seus seguidores “odeiam a democracia”, fica difícil imaginar 
palavras mais duras do ministro. Antes, Celso de Mello havia se referido como 
“monarca” o presidente que foi eleito com 57 milhões de votos, em 2018. O 
ministro quase aposentado incluiu em seu repertório de impropérios contra o 
presidente a referência a “bolsonaristas fascistóides”.
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ESTADOS UNIDOS | Presidente americano foi internado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed na 
última sexta-feira 2; doença de Donald Trump pode gerar impacto na campanha eleitoral americana

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, se sente muito 
bem e quer voltar a trabalhar 

na Casa Branca, mas permanecerá 
hospitalizado, disse o assessor de Segu-
rança Nacional da Casa Branca, Robert 
O’Brien, neste domingo 4.

“Falei com o chefe de Gabinete 
[Mark Meadows] esta manhã e a boa 
notícia é que o presidente se sente mui-
to bem e realmente quer voltar para a 
Casa Branca e voltar ao trabalho, mas 
acho que ele vai � car no [hospital] Wal-
ter Reed por pelo menos outro período 
de tempo”, disse O’Brien.

O presidente dos Estados Unidos 
Donald Trump escreveu em seu Twit-
ter uma mensagem de agradecimento 
aos seus apoiadores neste domingo, 

direto do hospital onde recebe trata-
mento para Covid-19, após uma série 
de mensagens contraditórias da Casa 
Branca causarem confusão generaliza-
da sobre seu estado de saúde.

Levado ao Centro Médico Militar 
Nacional Walter Reed na última sexta-
-feira 2, Trump divulgou um vídeo de 
quatro minutos no sábado dizendo que 
o “verdadeiro teste” de sua condição 
virá nos próximos dias. “No período 
próximo de alguns dias, acho que esse 
será o verdadeiro teste. Então veremos 
o que acontecerá pelos próximos dias”, 
disse Trump diante da câmera, pare-
cendo cansado e vestindo uma jaqueta 
e uma camisa de gola aberta.

A doença de Trump impactou 
na campanha eleitoral e lançou luzes 

sobre a forma como o presidente está 
lidando com a pandemia. O presidente 
republicano está atrás do rival demo-
crata Joe Biden nas pesquisas de opi-
nião.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos 
publicada neste domingo 4 revelou 
que Biden abriu uma vantagem de 10 
pontos sobre Trump no cenário nacio-
nal, margem um pouco maior do que 
nos últimos dois meses. Cerca de 65% 
dos americanos disseram que Trump 
provavelmente não seria infectado se 
ele tivesse levado o vírus mais a sério 
--opinião que metade dos republica-
nos entrevistados também endossam. 
Cerca de 55% disseram não acreditar 
que Trump vinha dizendo a verdade 
sobre o vírus.

 Presidente dos Estados Unidos Donald Trump escreveu em seu Twitter uma mensagem de agradecimento aos seus apoiadores neste domingo

Sergio Camargo preside Fundação Palmares

Donald Trump pode ter alta 
ainda nesta segunda-feira 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Camargo não dará apoio ao 
dia da Consciência Negra

A Fundação Cultural Palmares, 
responsável pelo fomento da 
cultura afro-brasileira no país, 

não dará suporte ao Dia da Consciên-
cia Negra em 2020. A informação foi 
dada pelo presidente da entidade, Ser-
gio Camargo, neste domingo 4. “O su-
porte da Fundação Cultural Palmares 
ao Dia da Consciência Negra será ZE-
RO”, postou Camargo em seu Twitter.

Críticos do governo Jair Bolsonaro 
acusam o Executivo de promover o 
desmonte da Fundação Palmares. A 

sede do órgão está de mudança para 
um antigo prédio da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) que funciona co-
mo uma espécie de almoxarifado, com 
in� ltrações e avarias.

Sergio Camargo, que já chamou o 
movimento negro de “escória maldita”, 
esteve ontem em um churrasco no Pa-
lácio da Alvorada com o presidente Jair 
Bolsonaro. O presidente da Fundação 
Palmares publicou foto com Bolsonaro 
e o deputado federal Helio Lopes (PS-
L-RJ).

FUNDAÇÃO PALMARES
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MULHER DE FIBRA
OUTUBRO ROSA |  Ana Paula de Araújo, integrante do Corpo de 
Bombeiros do Rio Grande do Norte, relata a batalha diária para 
vencer o câncer de mama. Dados oficiais mostram que duas mil 
mulheres potiguares também enfrentam a doença em 2020

NATHALLYA MACÊDO

Foi durante um dia qualquer 
em julho deste ano que Ana 
Paula de Araújo percebeu algo 

estranho no seio esquerdo. “Ainda em 
maio, comecei a sentir dores. Procurei 
um médico, mas ele não encontrou 
nada. Dois meses depois, me olhando 
no espelho, percebi que minha mama 
estava diferente e então � z o autoexa-
me. Com isso, achei um nódulo perto 
do mamilo”, relembrou a caicoense 
de 33 anos. Em seguida, submeteu-se 
a uma bateria de exames: ultrassono-
gra� a, mamogra� a e uma biópsia. A 
partir do resultado, veio o diagnóstico 
já em agosto. “Descobrimos o carci-
noma invasivo e iniciei o tratamento 
rapidamente”. 

Ana sempre gostou de estudar. 
Ela se formou em Ciências Contábeis 
na Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), mas almejava 
seguir carreira na área de segurança 
pública. Passou anos estudando para 
concursos e, em 2017, foi aprovada no 
exame do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do estado. “Hoje, trabalho na di-
retoria de administração do Quartel 
do Comando Geral, mas já participei 
de serviços operacionais”, contou ao 
Agora RN. Os colegas de pro� ssão 
foram de extrema importância neste 
momento. “Recebi o apoio de todos, 
mesmo que à distância. As palavras 
dos meus familiares e amigos tam-
bém me ajudam diariamente. Não 
que torne a situação mais fácil, mas 
traz leveza”.    

A vontade de viver é essencial 
para que Ana supere o medo todos os 
dias. “Tive crises de ansiedade, mas 
entendi que é um caminho com � m, 
com cura”. Para ela, o diagnóstico pre-
coce fez a diferença para encarar com 
coragem a batalha contra o câncer. 
“Conhecer o meu corpo, prestar aten-
ção nos detalhes e fazer o autoexame 
foi necessário. Agora, minha missão é 
falar sobre isso para que outras mu-
lheres se cuidem com a devida aten-
ção, e não só durante o Outubro Rosa. 
Descoberto cedo, o câncer não é uma 
sentença de morte”, a� rmou.    

No dia 24 de setembro, Ana pas-
sou pela primeira sessão de quimio-

terapia, praticamente um mês 
após o diagnóstico. “Mesmo 
em meio à pandemia, corri 
para fazer os exames ne-
cessários. A nossa saúde 
não pode esperar”. O 
tratamento está sen-
do feito no Hospital 
de Oncologia do 
Seridó da Liga 
Contra o Câncer, em 
Caicó. “Terei outras 
cinco sessões e farei 
a cirurgia para retirar o 
tumor. Depois disso, � carei 
em tratamento de prevenção 
e contenção durante cinco 
anos. A luta não vai acabar tão cedo, 
mas será enfrentada com paciência, 
força, fé na medicina e em Deus. É 
levantar a cabeça e não desistir”.  

 IMPACTOS DA PANDEMIA  
As paralisações e temores provo-

cados pela Covid-19 afetaram diver-
sos aspectos da assistência médica de 
rotina. Recentemente, uma pesquisa 
elaborada pelo Ibope Inteligência a 
pedido da P� zer apontou que mui-
tas mulheres deixaram de cuidar da 
saúde durante a quarentena. O le-
vantamento mostrou que 62% delas 
esperam pelo � m da pandemia para 
retomar consultas médicas e exames 
de rotina necessários para a detecção 
do câncer de mama. Esse percentual 
é ainda mais alto entre as pacientes 
com mais de 60 anos, grupo que corre 
maior risco com a Covid-19: 73% das 
mulheres mais velhas disseram que 
deixaram de frequentar o médico 
ginecologista ou mastologista desde 
o início da pandemia. Foram 1,4 mil 
entrevistadas com idades a partir dos 
20 anos no DF e em outros cinco esta-
dos brasileiros.

Danielli Martins, oncologista 
especialista em mama, atende em 
uma clínica de Natal e relatou à re-
portagem que a queda na procura 
por consultas e exames foi alta assim 
que as medidas de isolamento social 
se tornaram rígidas. “Os médicos 
mastologistas e os cirurgiões também 
reduziram signi� cativamente a reali-
zação de procedimentos, justamente 
devido ao risco de contaminação pe-

OUTUBRO ROSA: 
ESTILO DE VIDA 
SAUDÁVEL PREVINE 
CÂNCER DE MAMA

GUERREIRA Ana Paula trabalha 
na diretoria de administração do 
Quartel do Comando Geral do Corpo 
de Bombeiro
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MULHER DE FIBRA
 Ana Paula de Araújo, integrante do Corpo de 

Bombeiros do Rio Grande do Norte, relata a batalha diária para 
vencer o câncer de mama. Dados oficiais mostram que duas mil 
mulheres potiguares também enfrentam a doença em 2020

terapia, praticamente um mês 
após o diagnóstico. “Mesmo 
em meio à pandemia, corri 
para fazer os exames ne-
cessários. A nossa saúde 
não pode esperar”. O 
tratamento está sen-
do feito no Hospital 
de Oncologia do 
Seridó da Liga 
Contra o Câncer, em 
Caicó. “Terei outras 
cinco sessões e farei 
a cirurgia para retirar o 
tumor. Depois disso, � carei 
em tratamento de prevenção 
e contenção durante cinco 

lo coronavírus durante a internação 
hospitalar. Agora, com a � exibiliza-
ção da quarentena, observo que as 
marcações voltaram a crescer”.  

OUTUBRO ROSA
O Outubro Rosa chega 

para conscientizar as mu-
lheres sobre a importân-

cia da prevenção e do 
autoexame. De acordo 

com o mastologista 
Maciel Matias, 

coordenador de 
projetos da Liga 

no Rio Grande 
do Norte, cerca 

de 2 mil mulheres 
estão realizando trata-

mento de câncer de ma-
ma atualmente no estado. 

A instituição é referên-
cia local para atendimentos, 

principalmente através do SUS. 
“Há pouco tempo, a Liga adquiriu o 
equipamento de radioterapia mais 
moderno do país. A nova tecnologia 
possibilita sessões mais e� cientes e 
rápidas, com maior conforto para os 
pacientes, segurança e um melhor 
planejamento e agilidade no trata-
mento. Permite ao médico ter o con-
trole exato, possibilitando a aplicação 
de uma maior dose na área doente, 
poupando os tecidos saudáveis. Tra-
tamentos que poderiam levar meses 
serão reduzidos para algumas sema-
nas”, apontou. Durante a campanha, 
a Liga vai promover palestras e de-
bates sobre o tema através das redes 
sociais (@ligacontraocancer).

Mesmo tratável, o câncer de 
mama ocasionou a morte de 17.572 
mulheres em 2018, segundo o levan-
tamento do Atlas de Mortalidade por 
Câncer. A nova estimativa do Institu-
to Nacional de Câncer (Inca) indicou 
a expectativa de que 60 mil brasileiras 
tenham a doença até o � m deste ano. 
Além disso, estabeleceu que uma 
média mensal de 94 potiguares serão 
diagnosticadas com câncer na mama 
entre 2020 e 2022. A taxa bruta de 
incidência da doença no estado é de 
61,85 a cada 100 mil mulheres. Espe-
cialistas defendem que há uma maior 
probabilidade de cura por meio do 
diagnóstico precoce: enquanto um 
tumor diagnosticado no estágio 0 ou 
1 chega a ter mais 90% de chance de 
recuperação, um câncer de mama 
no estágio 3 ou 4 tem de 30 a 40% de 
chance de cura total. Se a doença já 

possuir metástases – quando o cân-
cer se espalhou para outros órgãos –, 
o tratamento tem o objetivo apenas 
de prolongar a sobrevida.

 PREVENÇÃO E SINTOMAS
Cerca de 30% dos casos de cân-

cer de mama podem ser evitados 
com a adoção de hábitos saudáveis 
como: prática de atividade física; 
alimentação saudável; peso corporal 
adequado; pouco consumo de bebi-
das alcoólicas; além de evitar o uso 
de hormônios sintéticos, como an-
ticoncepcionais. O câncer de mama 
pode ser percebido em fases iniciais, 
na maioria dos casos, por meio dos 
seguintes sinais: nódulo (caroço) � xo 
e geralmente indolor; pele da mama 
avermelhada, retraída ou parecida 
com casca de laranja; alterações no 
mamilo; nódulos nas axilas ou no 
pescoço; saída espontânea de líquido 
ou sangramento pelos mamilos.

Diante de um cenário atí-
pico por conta da pandemia da 
covid-19, a Sociedade Brasileira 
de Mastologia e sua Regional 
Rio Grande do Norte (SBM-RN) 
vêm alertar o público sobre a 
importância de celebrar a vida. 
A entidade lançou o movimento 
de conscientização “quanto antes 
melhor”, cujas mensagens princi-
pais são a adoção de um estilo de 
vida que compreenda a prática 
de atividades físicas, alimentação 
saudável, visitas regulares ao mé-
dico, exames preventivos e, quan-
do preciso, o início do tratamento 
logo após o diagnóstico.   

A presidente da SBM, Da-
niella Gama, alerta para a impor-
tância do diagnóstico precoce da 
doença. 

“Nesse período de pande-
mia cerca de 75% das mulheres 
deixaram de fazer seus exames 
de rotina. Recomendamos que 
toda mulher acima de 40 anos 
de idade procure o mastologista, 
porque quanto antes diagnosti-
car, maior sua chance de cura”, 
encerra Daniella Gama.
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FLÁVIO CÉSAR SANTIAGO CHAVES, CPF n. 676.068.904-63, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA, 
com prazo de validade até 30.09.2026, em favor do empreendimento Condomínio vertical multifamiliar de 02 
(dois) pavimentos (térreo e superior), composto por 07 (sete) apartamentos, área administrativa e área de lazer, 
a ser implantado num terreno com 725,89 m2 de área, sendo 491,04 m2 de área construída. O abastecimento de 
água será realizado pela CAERN e o sistema de tratamento de esgoto será composto por tanque séptico seguido 
de filtro anaeróbio e sumidouros. O empreendimento está localizado nas coordenadas de referência em UTM 
(Zona 25M) Datum SIRGAS 2000: 273.060,00 mE; 9.310.421,00 mN, localizada em Rua Albacora, Quadra 03, 
Lote 50, Loteamento Jardim do Édem, Centro,Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN.

FLÁVIO CÉSAR SANTIAGO CHAVES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

A FRANCISCO DAS C. DE FREITAS LTDA (FREITAS GÁS), CNPJ: 37.865.339/0001-60, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na R. José Caju, S/N – Aloisio Diógenes 
Pessoa, CEP: 59.900-000 no município de Pau dos Ferros-RN.

Francisco das Chagas de Freitas
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRUCTUS VITA AGRICULTURA LTDA - EPP, CNPJ 28.021.344/0001-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a LS para a atividade de fruticultura irrigada, localizada no Sítio Soledade, S/N, Zona Rural do município de 
Apodi/RN. 

FRUCTUS VITA AGRICULTURA LTDA - EPP 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

KALINE CRISTIANE DE ARAÚJO PEREIRA, CNPJ: 24.587.656/0001-10, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido 
de Licença Simplificada-LS, com Validade: 26/10/2023, para Unidade de fabricação e comercialização de 
produtos de panificação, instalada em uma área construída de 1.200m2, localizado na Rua Genésio Cabral de 
Macedo, 10, Centro, Santana do Matos/RN.

KALINE CRISTIANE DE ARAUJO PEREIRA
PROPRIETARIA

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Noreste Potiguar Carcinicultura Ltda., CNPJ: 06.257.369/0001-60, torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a  LICENÇA DE ALTERAÇÃO,  de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de 
Macau-RN.

Jacob Vilhena Atallah
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

O NOGUEIRA E XAXA COMERCIO DE GAS LTDA (X - GÁS), CNPJ: 34.745.057/0001-31, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na Av. Abolição, 66 – Planalto 13 
de maio, CEP: 59.633-540 no município de Mossoró-RN.

Leôncio Nogueira de Morais Filho
 Diretor

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 056/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PREDIAL, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 19/10/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 02/10/2020. 

Francisco de Assis da Silva
Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
057/2020, com o objetivo de CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, COM REGISTRO DE PREÇOS. 
A sessão pública dar-se-á no dia 16/10/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.
rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do 
Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min.  

Macaíba/RN, 02/10/2020. 

Francisco de Assis da Silva
Pregoeiro/PMM.

A Polícia Federal apreendeu na 
noite do sábado 3 no Terminal 
Portuário de Natal 238,9 quilos 

de cocaína. A droga seria enxertada 
em um contêiner que seguiria para a 
Europa.

A ação, que aconteceu  em conjun-
to com a Receita Federal, teve início há 
um mês quando a PF passou a inves-
tigar uma movimentação suspeita de 
pessoas e vários veículos em um galpão 
de Emaús, município de Parnamirim, 
Região Metropolitana de Natal. 

No último sábado, um caminhão 
deixou o local sendo acompanhado 

por “batedores” e seguidos de perto pe-
los policiais federais que observaram 
quando, quilômetros adiante, o veículo 
transportador de carga adentrou ao 
Porto de Natal, oportunidade em que 
foi interceptado e, após minuciosa 
revista, na estrutura da carroceria foi 
encontrada a cocaína.

O motorista recebeu voz de prisão 
e, do lado externo, próximo ao portão 
de entrada do Porto, os outros homens 
foram presos quando davam cobertura 
e esperavam o desembaraço da “mer-
cadoria”. Além do caminhão, com eles, 
foram apreendidos, também, lacres de 

contêineres não utilizados e três car-
ros, sendo dois, de luxo.

Ao todo, a PF efetuou a prisão de 
quatro homens — três paranaenses 
e um rondoniense. Todos foram con-
duzidos para a autuação na Superin-
tendência da PF, em Lagoa Nova.  Os 
presos se recusaram a responder ao 
interrogatório e invocaram o direito 
constitucional de só falar em juízo

De 2019 até hoje, a Polícia Federal e 
a Receita já realizaram sete apreensões 
de cocaína no Porto de Natal. O total 
apreendido é de aproximadamente 5,5 
toneladas.

O Rio Grande do Norte registrou 
2.402 mortes causadas pela Co-
vid-19 desde o início da pande-

mia, segundo informações da Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Sesap). 
Não foram registrados novos óbitos ao 
longo das últimas 24 horas.

Ainda segundo a Sesap, o número 
de contágios pelo novo coronavírus 
subiu para 70.722 entre os potiguares 
neste domingo. Houve aumento de 169 
novos casos em relação aos dados do 
último sábado, que confirmaram in-
fecção para   70.553 potiguares.

No Brasil, os dados sobre a pande-
mia apontam para 365 novas mortes 

por Covid-19 nas últimas 24 horas, 
segundo informou neste domingo o 
Ministério da Saúde. Com isso, chega a 
146.352 o número de óbitos pela doen-
ça no País.

Foram contabilizados neste do-
mingo 8.456 novos casos de covid-19, 
elevando o total de registros no País pa-
ra 4.915.289. Desses, 4.263.208 (86,7%) 
correspondem aos recuperados, se-
gundo o ministério, e 505.729 (10,3%) 
aos em acompanhamento. Existem 
ainda 2.507 mortes em investigação. 

O Estado de São Paulo registra 
1.003.902 casos da doença e 36 178 
mortes pelo novo coronavírus. A Bahia 
tem 315.440 registros e 6.925 óbitos. 
Minas Gerais contabiliza 307.199 ca-
sos de covid-19 e 7.643 mortes e o Rio 
de Janeiro tem 271.701 casos e 18.769 
mortes.

Polícia Federal apreende 238 kg 
de cocaína no Porto de Natal

TRÁFICO

RN passa das 2,4 mil mortes 
causadas pela Covid-19
PANDEM IA| Número de contágios pelo novo coronavírus subiu para 70.722 entre os potiguares neste 
domingo. Houve aumento de 169 novos casos da doença em relação aos dados do último sábado  3

146.352
é o número de brasileiros mortos 

pela Covid-19

De 2019 até hoje, a Polícia Federal fez sete apreensões de cocaína no Porto de Natal. O total apreendido é de aproximadamente 5,5 toneladas

PF
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PANDEMIA 
PREJUDICA 
INVESTIGAÇÕES DE 
HOMICÍDIO NO RN
EFEITO |  Crise sanitária da Covid-19 também tem prejudicado o trabalho de investigação da Polícia Civil no 
Rio Grande do Norte, em especial as investigações que apuram os crimes violentos

ANDERSON BARBOSA  

Além de matar, alterar as relações 
humanas e modificar o hábito 
social e econômico de todo o 

planeta, a pandemia do novo corona-
vírus também tem prejudicado o tra-
balho de investigação da Polícia Civil 
no Rio Grande do Norte, em especial 
as investigações que apuram crimes 
de homicídio. Em 2019, por exemplo, 
a Divisão de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP) alcançou um índice 
de resolutividade de 64,1% em Natal 
e Mossoró – as duas maiores e mais 
violentas cidades do estado. Este ano, 
no entanto, o percentual é de pouco 
menos de 50%.

“Muitas testemunhas foram inti-

madas e deixaram de comparecer por 
causa da pandemia, do isolamento 
social. Muitas pessoas com comorbida-
des também deixaram de ser ouvidas 
pela restrição de sair de casa”, explicou 
a assessoria de comunicação social da 
Delegacia Geral de Polícia Civil do RN 
(Degepol), embora os serviços tenham 
sido mantidos, como os procedimentos 
que são iniciados ainda no local do cri-
me.

Apesar da redução, para a Polícia 
Civil potiguar, o atual percentual de so-
lução ainda pode ser considerado um 
bom índice de resolutividade, compa-
rado aos índices nacionais. De acordo 
com o Atlas da Violência de 2019, a 
taxa de elucidação de homicídios não é 
calculada no Brasil e, nos Estados onde 

esse índice é aferido, a média fica entre 
10% e 20%.

DADOS REVELADOS
O Agora RN procurou a assessoria 

de comunicação da Degepol, que pron-
tamente repassou as estatísticas. Ano 
passado, segundo a Polícia Civil, a re-
solutividade dos crimes de assassinato 
no estado foi de 64,1%. Já este ano, jus-
tamente em razão da pandemia, o per-
centual de elucidação está em 46,6%, 
de acordo com levantamento feito de 
janeiro a agosto.

A Degepol esclarece que os índi-
ces de resolutividade de homicídios 
apresentados são de Natal e Mossoró 
porque são as duas únicas cidades do 
estado que possuem uma delegacia 

INVESTIGAÇÃO Natal e 
Mossoró são as únicas cidades 
do RN com Divisão de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP)
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especializada em crimes de homicídio, 
que é o caso da DHPP.

Mapa da Impunidade
Com uma população prisional de 

quase 750 mil pessoas, sendo menos de 
10% dessas pessoas presas pelo crime 
de homicídio, o Brasil continua sem sa-
ber qual é o percentual de assassinatos 
esclarecidos em seu território, com me-
nos da metade dos estados revelando 
com precisão este número. É o que diz 
o Instituto Sou da Paz, que no � nal do 
mês passado publicou a terceira edição 
da pesquisa “Onde Mora a Impunida-
de”.

O trabalho, de acordo com a publi-

cação, volta a jogar luz sobre um dos 
maiores problemas que assolam a se-
gurança pública no Brasil: a impunida-
de dos crimes contra a vida. Para isso, 
requisitou das 27 unidades federativas 
do país informações sobre homicídios 
dolosos (com a intenção de matar) que 
geraram ações penais em 2017 – ano-
-base que é utilizado no levantamento. 
E, de acordo com o instituto, somente 
11 estados foram capazes de informar 
com precisão os dados que permitis-
sem a realização do cálculo do índice 
de esclarecimento de homicídios.

O Rio de Janeiro, segundo a revis-
ta, é o pior estado do ranking, tendo 
esclarecido apenas 11% dos homicí-

dios ocorridos em 2017. Ele é seguido 
de Pernambuco, com 21%; Acre, com 
29%; e Paraíba, com 30%; estados que 
melhoraram sua capacidade de escla-
recimento de homicídios em relação ao 
ano anterior, mas que ainda apresen-
tam índice baixo. Em 7º lugar está Mato 
Grosso, com 40%. 

O Espírito Santo esclareceu 42% 
dos homicídios ocorridos em seu ter-
ritório em 2017 e, apesar de ter capa-
cidade considerada média, esclareceu 
mais os homicídios ocorridos no ano 
anterior. Mesmo caso de São Paulo, 
com 54%, e Rondônia, com 58%.

Santa Catarina também piorou 
seu esclarecimento, mas é a terceira 
do ranking, com 63%, índice de escla-
recimento considerado alto. O estado 
é seguido por Mato Grosso do Sul, que 
elucidou 67% dos homicídios, índice 
8% menor que no ano anterior, quando 
esclareceu 73%. 

Já o Distrito Federal lidera o 
ranking, pois até 2018 tinha esclarecido 
mais de 90% dos assassinatos ocorridos 
em 2017.

Ainda de acordo com o instituto, 
entre os estados que apresentaram 
dados incompletos ou sem a qualida-
de necessária para realizar o cálculo, a 
maioria está no Norte e Nordeste, entre 
eles Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande 
do Sul e Roraima. 

Já entre aqueles que nem ao menos 
responderam os pedidos feitos pela 
equipe de pesquisa, estão Amapá, Ama-
zonas, Maranhão, Sergipe, Tocantins e 
Rio Grande do Norte.

Ao Agora RN, a Polícia Civil disse 
que não foi procurada pelo instituto e 
que não recebeu qualquer demanda a 
respeito. Contudo, revelou que o índice 
de resolutividade de 2017, tendo como 
exemplo Natal e Mossoró, foi de 63,9 %.

46,6%
é a taxa de resolutividade dos 

homicídios no RN em 2020

SOU DA PAZ

O Instituto Sou da Paz começou em 
São paulo, como uma campanha pelo 
desarmamento, lançada em 1997 por 
um grupo de estudantes. Um estudo 
da ONU realizado em 1996 apontava 

o Brasil como o país onde mais se 
matava por armas de fogo em todo o 
mundo. Ou seja, um fator de risco que 

aumentava significativamente as mortes 
violentas no país era o grande volume 
de armas em circulação e uma cultura 

de valorização das armas de fogo.
A Campanha Sou da Paz conta 

com o apoio de organizações da 
sociedade civil e personalidades 
dos meios jornalístico, publicitário, 

artístico e esportivo. A Campanha se 
dividiu em duas frentes: promover a 
conscientização da população, com 
uma campanha de mídia de alcance 

nacional além de palestras e debates, e 
ao mesmo tempo fazer uma campanha 

de desarmamento voluntário – a 
primeira do país.

NÚMEROS

Natal e Mossoró

Percentual de elucidação 2017 – 63,9 %

Percentual de elucidação 2018 – 56,8 %

Percentual de elucidação 2019 – 64,1 %

Percentual de elucidação 2020 – 46,6 %

 
Natal

 
Percentual de elucidação 2017 – 69,9%

Percentual de elucidação 2018 – 60,8%

Percentual de elucidação 2019 – 65,1%

Percentual de elucidação 2020 – 46,8%
 

Mossoró

Percentual de elucidação 2017 – 44,1%

Percentual de elucidação 2018 – 44,6%

Percentual de elucidação 2019 – 60,8 %

Percentual de elucidação 2020 – 45,2%

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL



Mais de 6 mil famílias brasilei-
ras foram despejadas de casa 
durante a pandemia do novo 

coronavírus. O mapeamento de dados 
sobre despejos e remoções no terri-
tório nacional foi feito por mais de 40 
entidades que integram a Campanha 
Despejo Zero, lançada em julho deste 
ano e que pede a suspensão de tais pro-
cessos durante a pandemia.

“Os governos – prefeituras, estados 
e o sistema judiciário – não poderiam 
estar, neste momento de pandemia, 
retirando as famílias de suas moradias, 
qualquer que seja a moradia em que  
estejam, porque a orientação mundial 
é que as famílias � quem em casa. [Por-
que] você está aumentando a vulnera-
bilidade de famílias que já deveriam ter 
sido acolhidas por políticas públicas de 
habitação e não foram”, disse a coorde-
nadora da equipe de urbanismo do Ins-
tituto Pólis, Margareth Uemura. O Pólis 
é uma das entidades que integram a 
campanha.

Foram identi� cados mais de 30 ca-
sos de despejo durante o período anali-
sado, atingindo 6.373 famílias. Segundo 

Margareth, o Poder Público é parte res-
ponsável pela situação, já que deve dis-
por de uma política habitacional com a 
devida atenção a essa população mais 
vulnerável.

O levantamento foi feito a partir de 
informações recolhidas pelas institui-
ções que formam a campanha, entre 1º 

de março e 31 de agosto, por meio de 
denúncias, formulários online e banco 
de dados do Observatório das Remo-
ções e defensorias públicas.

“A campanha se constituiu jus-
tamente porque o governo federal, a 
Presidência da República, não tomou 
nenhuma medida de impedir que isso 
acontecesse. Os deputados federais � -
zeram um projeto de lei [PL 1.975/20], 
que está lá na Câmara dos Deputados 
tramitando justamente solicitando 
que esses deslocamentos, essas remo-
ções, não sejam feitos durante a pande-
mia”, disse Margareth. O projeto de lei 
ainda não foi votado.

O Amazonas concentrou 47% dos 
casos, com 3 mil despejos. São Paulo 
também teve grande número de fa-
mílias removidas de casa: foram 1.681 
despejos, o equivalente a 26% do total 
de casos. 

Também foram constatadas remo-
ções em Minas Gerais, Pernambuco, 
Sergipe e Roraima, no Paraná, em San-
ta Catarina, no Maranhão e Rio Grande 
do Norte, em Goiás, no Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. LUIZ FRANCISCO DAITX VALLS, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG n° 500930832-1, 
inscrito sob o CPF/MF n° 261.606.250-04, e o Sr. CLAUDIO MARCIO PEREIRA COTTA, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador do RG n° 28013249-9, inscrito sob o CPF/MF n° 133.623.868-22, ambos, residentes e domiciliados 
na Rua do Barreiro, n° 45, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo 
Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na 
Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Barreiro, n° 45, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 192,71m² (cento e noventa e dois metros e setenta e um decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.001.02.0461.0000.3 e sequencial número 
1.000020.8, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- 
limitando-se: ao norte, com a Rua do Barreiro; ao sul, Sr. Pedro Marcelino Tomé de Almeida; ao leste, com Sra. Marize 
Macedo da Silva; ao oeste, com a Flex Pousada LTDA ME.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 115.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas 
as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Pedro Marcelino Tomé de Almeida, a Sra. Marize 
Macedo da Silva, a pousada Flex Pousada Ltda Me, 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, 05.10.2020 
 
 
 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. RUBENS CARVALHO RAUEN NETO, brasileiro, solteiro, supervisor de turismo, portador do RG n° 
3619362 – SSP/RN, inscrito sob o CPF/MF n° 032.894.639-74, residente e domiciliado na Rua Setúbal, 1630, Ed. 
Brunoville, Apt. 10, Boa Viagem, Recife / PE, CEP: 51130010, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva 
de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada(Estrada de acesso para Pipa), Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 2.041,54m² (dois mil e quarenta e um metros e cinquenta e quatro decímetros 
quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. 
Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Iniciamos a descrição deste 
imóvel no Vértice P04 X: 273052,881 Y: 9308612,414, tendo como confrontante Francisco Costa dos Santos, seguindo daí 
com Azimute 136º38’30” e Distância 21,0690m até o Vértice P03 X: 273067,346 Y: 9308597,095, tendo como confrontante 
Francisco Costa dos Santos, seguindo daí com Azimute 129º18’16” e Distância 22,6050m até o Vértice P02 X: 273084,837 
Y: 9308582,776, tendo como confrontante André Francisco Dantas, seguindo daí com Azimute 212º50’27” e Distância 
27,8460m até o Vértice P01 X: 273069,736 Y: 9308559,381, tendo como confrontante Estrada de Acesso P/ Pipa, 
seguindo daí com Azimute 308º1’56” e Distância 38,9480m até o Vértice P11 X: 273039,058 Y: 9308583,377, tendo como 
confrontante Estrada de Acesso P/ Pipa, seguindo daí com Azimute 310º43’24” e Distância 18,1910m até o Vértice P10, X: 
273025,272 Y: 9308595,246, tendo como confrontante Francisco das Chagas Sopero da Trindade, seguindo daí com 
Azimute 243º23’17” e Distância 13,7230m até o Vértice P09,  X: 273013,003 Y: 9308589,099, tendo como confrontante 
Francisco Costa dos Santos, seguindo daí com Azimute 308º39’7” e Distância 12,5670m até o Vértice P08 X: 273003,188 
Y: 9308596,948, tendo como confrontante Francisco Costa dos Santos, seguindo daí com Azimute 310º38’26” e Distância 
11,3630m até o Vértice P07 X: 272994,566 Y: 9308604,349, tendo como confrontante Francisco Costa dos Santos, 
seguindo daí com Azimute 77º34’25” e Distância 15,7790m até o Vértice P06  X: 273009,976 Y: 9308607,744, tendo como 
confrontante Francisco Costa dos Santos, seguindo daí com Azimute 83º32’12” e Distância  22,6940m até o Vértice P05  
X: 273032,526 Y: 9308610,299, tendo como confrontante Francisco Costa dos Santos, seguindo daí com Azimute 84º4’0” 
e Distância 20,4650m até o Vértice P04, ponto de partida deste memorial descritivo, totalizando uma área de 
2.041,5487m2 (Dois mil e quarenta e um vírgula cinco mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), e perímetro de 
225,2496 metros (Duzentos e vinte e cinco vírgula  dois mil  quatrocentos e noventa e seis metros). Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Costa dos Santos, o Sr. Francisco das 
Chagas Sopero da Trindade, o Sr. André Francisco Dantas, 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, 05.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

A CPL comunica aos interessados que próximo dia 19 de OUTUBRO de 2020, às 09h, estará 
abrindo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020, tipo menor preço global, 
cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS 
DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN. O edital completo estará à 
disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07h às 13h, no 
endereço da Prefeitura na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 100, Centro, Serra de São 
Bento/RN – Sala de Licitações ou no portal de licitações do TCE/RN: http://licitafacil.tce.rn.gov.br/.

Serra de São Bento/RN, 02 de outubro de 2020
A COMISSÃO

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-RLS

CARLOS DA FONSECA MONTENEGRO CNPJ: 199.203.004-97, torna público que está requerente ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
Licença de Simplifi cada - RLS, para extração mineral de AREIA numa área de 36 (há), volume mensal de 
1.500,00 m³/mês. Localizado na Fazenda Cachoeira, Zona Rural, Carnaubais/RN.

CARLOS DA FONSECA MONTENEGRO
Requerente/Proprietário

Três unidades da Centrais do 
Cidadão, a partir da próxima 
segunda-feira 5 alguns serviços 

serão ampliados em três unidades: Na-
tal (Via Direta), Santa Cruz e São Paulo 
do Potengi. 

Segundo o Governo do Esatdo, é 
importante salientar que a retomada 
vem sendo feita de forma gradual e res-
ponsável, conforme preconiza o Plano 
de Ampliação da Jornada de Trabalho 
Presencial do Poder Executivo Estadu-
al. Além disso, todos os atendimentos 
presenciais nas Centrais somente se-
rão realizados mediante agendamento 
prévio.

Na unidade do shopping Via Dire-
ta, em Natal, os serviços de habilitação 
e provão oferecidos pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito do Rio Grande 
do Norte (Detran) voltarão a acontecer 
no modo presencial entre 12h e 18h. 

Entretanto, os atendimentos para 
apoio às atividades do Instituto Técni-
co-Cientí� co de Perícia (Itep), que já 
foram retomados desde o dia 28 de se-
tembro, sofrerão alteração de horário. 
Os cidadãos poderão ser atendidos no 
horário das 11h às 17h. 

As Centrais do Cidadão de Santa 
Cruz e São Paulo do Potengi retoma-
rão os atendimentos presenciais para 
o Itep das 7h às 13h. As unidades já 

tinham sido reabertas antes para apoio 
às atividades do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) ou alguns serviços do 
Detran. 

Para agendamentos do Detran, o 
usuário deve acessar o site do órgão 
na internet (www.detran.rn.gov.br) e 
clicar no ícone “Agendamentos”. 

É preciso agendar atendimento no 
endereço eletrônico do Itep. 

Em função da pandemia de coro-
navírus, os usuários poderão acessar 
às Centrais do Cidadão apenas se 

apresentarem o documento compro-
batório de agendamento do serviço. 
Além disso, todos que adentrarem nas 
unidades deverão respeitar às normas 
de segurança interna, realizar a devida 
higienização, evitar contato próximo, 
cumprindo o distanciamento social, e 
utilizar máscaras de proteção.

Informações adicionais sobre o 
funcionamento de outras unidades es-
tão disponíveis no site da Secretaria de 
Estado da Administração, coordena-
dora do Programa Central do Cidadão.

REPRODUÇÃO

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL.

Centrais do Cidadão ampliam 
serviços nesta segunda-feira
ATENDIMENTO | Unidades da Centrais do Cidadão de Natal (Via Direta), Santa Cruz e São Paulo do Potengi 
abrem as portas para os serviços de habilitação de trânsito, identificação pessoal e de oferta de empregos

Atendimentos nas Centrais ocorrem somente serão realizados mediante agendamento prévio

Mais de 6 mil famílias do Brasil foram 
despejadas durante a pandemia

CRISE

Amazonas concentrou 47% dos despejos
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. VANESSA BANDEIRA SILVA DE BARROS, brasileira, solteira, gerente, portadora do CPF/MF n° 
097.286.407-57, Portadora do RG n° 12992240-7, residente e domiciliada na Rua dos Tucanos, 02, casa 01, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Estrelas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 505,06m² (quinhentos e cinco metros e seis decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.023.03.0544.0000.4 e sequencial n° 1.003342.4.  Tendo as 
seguintes descrição do perímetro:- limitando-se:- ao norte, do ponto P1 ao P2 com 30,50m com Sra. Rosa Lourdes Cabral 
Marinho; ao leste, do P2 ao P3 com 16,70m, com a Sra. Rosa Lourdes Cabral Marinho; ao sul, do ponto P3 ao P4 com 
30,50m, com o Condomínio Paraíso da Lua; ao oeste, do conto P4 ao P1 com 16,70m, com a Rua das Estrelas.  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Cond. Paraiso da Lua, a Sra. Rosa Lourdes Cabral 
Marinho, 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, 05.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES 
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 7º andar, Lagoa Nova, CEP 59064-972, Natal/RN, telefone (84) 3615-1668, e-mail: 
nova19varacivel@tjrn.jus.br 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
   A Sua Excelência a Senhora ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc. Faz saber, aos que o presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem, em cumprimento ao determinado no comando judicial proferido nos autos em epígrafe, expedido 
nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), n.º 0815867-73.2018.8.20.5001, que fica CITADA 
a Sra NILMARA SIMOES DE JESUS, inscrita no CPF/MF sob o nº 612.957.955-15, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, no valor de R$ 154.112,82 (cento e cinquenta e 
quatro mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), incluídas as custas da execução e honorários advocatícios à 
razão de 10% (dez por cento). No caso de pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela 
metade. A parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer embargos, independente da garantia do 
juízo. Ainda, os embargos manifestamente protelatórios ensejarão multa de até 20% (vinte) do valor em execução. Não 
efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias, proceder-se-á penhora e avaliação de bens da parte executada, tantos 
quantos bastem para o cumprimento da obrigação, observada a ordem de preferência estatuída no art. 655 do CPC, com a 
lavratura do respectivo auto e intimação da parte executada. Se a penhora incidir sobre bens móveis, os mesmos deverão 
ser removidos ao depósito judicial da Comarca, ficando a despesa com a remoção a cargo do executado ou, mediante sua 
recusa, a cargo do exequente, incluindo o valor das despesas nas custas da execução. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) interessado(a), mandou a MM Juíza expedir o presente edital, por ela assinado, o qual será afixado no 
lugar de costume do Fórum local, além de ser publicado no órgão judicial competente na forma da lei. EXPEDIDO em 
Natal/RN, aos 28 de setembro de 2020. Eu, Geovani Alves de Oliveira, Chefe de Secretaria em substituição, digitei e 
conferi.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos 
que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo 
Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
http://pje1grau.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código xxxxxxxxxx, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.  
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de 
arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

Juíza de Direito (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
As informações processuais podem ser acompanhadas através do sítio “www.tjrn.jus.br 
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FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FTI/RN  
CNPJ 08.429.821/0001-50 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A FTI/RN vem conjuntamente e devidamente autorizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
CIMENTO, CAL E GESSO DO ESTADO DO RN- SINDICIMENTO/RN – CNPJ 28.343.247/0001-20, convoca todos 
trabalhadores empregados na indústria de Extração de calcário, indústria Cimento, Argamassa, cal, Gesso no Estado RN, 
a participarem de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar na sede da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do RN, a Avenida Bernardo Vieira, 576 – Quintas – Natal-RN, (e outros locais designados), no dia 09 de Outubro 
de 2020, às 09h00 horas em primeira convocação, com número legal, ou às 10h00 horas em segunda convocação, com 
qualquer número, para discutir a seguinte Ordem do dia: a) Apresentação, discussão e aprovação da pauta de 
reivindicações para convenção coletiva 2020/2021,Aprovação data base 1º Outubro b) Autorização para a FTI/RN e 
SINDICIMENTO/RN Celebrar as convenções ou acordos coletivos  junto aos Sindicato das Industrias de Extração de 
Calcário, Fabricação de Cimento, Cal e de Argamassa do Estado do Rio Grande do Norte-SINECIM/RN, Sindicato das 
Industrias da Extração de Metais Basicos e de Minerais não Metálicos do Estado do Rio Grande do Norte-
SINDMINERAIS/RN, Federação das Industrias do Rio Grande do Norte-FIERN c) Autorização da assembleia para entrar 
com dissídio coletivo de trabalho caso fracasse as negociações e indicativo de greve; d) Autorização prévia e expressa 
para recolhimento da contribuição negocial para custeio das entidades acordantes, associados e beneficiários. e) 
Mensalidades associativas descontada em folha de pagamento. f) outros assuntos de interesses da categoria.  

Natal- RN, 02 de Outubro de 2020. 
Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS E PRODUTOS DERIVADOS, SORVETES, 
CONCENTRADOS, LIOFILIZADOS DO RN – SINLAT/RN CNPJ 24.527.640/0001-12. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS DE SORVETES/RN – Ficam os 
empregados das empresas de sorvetes, convocados a participar de uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se 
realizar na sede do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Laticínios do RN, a Av. Bernardo Vieira, 576 – Quintas – 
Natal/RN, (e outros locais designados), no dia 09 de outubro de 2020, às  10h00min em 1ª Convocação com número Legal 
de Trabalhadores e às 11h00min em 2ª Convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem a seguinte 
ordem do dia: a) Discutir e aprovar a pauta de reivindicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, a ser 
negociada entre o Sindicato da Categoria e o Sindicato Patronal; b) Dar poderes a Diretoria do SINLAT/RN para negociar, 
assinar Convenção ou Acordo coletivo; c) Autorizar indicativo de greve, caso frustrada a negociação; d) Autorização para 
se instaurar Dissídio Coletivo ao fracassar a negociação; e) Autorização prévia e expressa para recolhimento da 
contribuição negocial para custeio das entidades acordantes, associados e beneficiários. e) Mensalidades associativas 
descontada em folha de pagamento. f) outros assuntos de interesses da categoria.  

Natal- RN, 02 de Outubro de 2020. 
Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente. 
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VALOR | Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás alega que os valores das 
taxas de licenciamento ambiental sobre as atividades petrolíferas extrapolam o custo da atuação estatal

A Associação Brasileira dos 
Produtores Independentes de 
Petróleo e Gás (ABPIP) ajuizou 

ação no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para questionar a validade de 
uma lei estadual que instituiu taxas no 
processo de licenciamento para a per-
furação de poços para a identi� cação 
ou exploração de jazidas de combustí-
veis líquidos e gás natural no Rio Gran-
de do Norte. O ministro Marco Aurélio 
é o relator da ação.

A associação alega que os valores 
exigidos pelo estado com as taxas de 
licenciamento ambiental sobre as 

atividades petrolíferas, de caráter con-
traprestacional, extrapolam o custo da 
atuação estatal. Segundo a entidade, a 
taxa cobrada em razão do exercício do 
poder de polícia tem caráter retribu-
tivo, ou seja, a administração pública 
atua e, em contrapartida, o contribuin-
te efetua o pagamento da taxa vincula-
da a essa atuação especí� ca e divisível, 
a � m de custear o ônus da movimenta-
ção da máquina pública.

A ABPIB a� rma que, de acordo 
com os números do Portal da Transpa-
rência estadual, o princípio da equiva-
lência vem sendo desrespeitado e que 

os gastos diretos pagos em 2019 com 
toda a estrutura administrativa atrela-
da às atividades � scalizatórias realiza-
das pelo Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (Idema) foram de R$ 
57, 4 milhões.

Além disso, a receita tributária 
arrecadada pelo instituto no mesmo 
período com as taxas de licenciamento 
ambiental foi de R$ 120, 1 milhões. Pa-
ra a associação, a exigência “contribui 
para a instauração de um ambiente 
con� scatório”, em violação ao artigo 
150, inciso IV, da Constituição Federal.

Receita tributária arrecadada pelo Idema em 2019 com as taxas de licenciamento ambiental, segundo a ABPIP, foi de R$ 120, 1 milhões

STF vai apreciar valor de taxas 
de perfuração de poços no RN

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Concurso público para cinco cidades 
potiguares se encerra nesta quarta
Cinco municípios na região do 

Agreste Potiguar encerram na 
quarta-feira 8 as inscrições pa-

ra o concurso público uni� cado des-
tinado a preencher quase 500 vagas, 
além de formar cadastro reserva.

O concurso reúne oportunidades 
para pro� ssionais de todas as esco-
laridades, com salários que vão R$ 
1.045 a R$ 2.803,46. 

As ofertas estão distribuídas en-
tre os municípios de São José de Mi-
pibu, Monte Alegre, Brejinho, Lagoa 
Salgada e Vera Cruz.

Há empregos para as áreas de 
Saúde, Educação e Administração 

pública. A taxa de inscrição varia de 
acordo com a escolaridade. Para as 
vagas de ensino fundamental, o valor 
é de R$ 80. Nas postos que requerem 
ensino médio, R$ 100. Já para as fun-

ções de ensino superior, o custo é de 
R$ 120.

As inscrições para o concurso 
Agreste Potiguar são recebidas so-
mente pela internet, mediante a rea-
lização de cadastro no site processo 
da Fundação de Apoio à Educação e 
ao Desenvolvimento Tecnológico do 
Rio Grande do Norte (Funcern).

Por conta da reabertura das 
inscrições, a prova objetiva, antes 
prevista para 30 de agosto, foi adia-
da para 8 de novembro. A avaliação 
cobrará a resolução de 30 questões 
de múltipla escolha em, no máximo, 
três horas.

PROVAS

500
é o número de vagas abertas 
para o concurso nas cidades



Junno Andrade � cou chateado 
após ser chamado de machista 
nas redes sociais e tudo por conta 
de um elogio para a namorada 
Xuxa . A apresentadora esteve 
nesta sexta-feira (02), nos Estúdios 
Globo , e chamou a atenção por 
estar usado uma minissaia. Várias 
pessoas � zeram comentários 

sobre o tamanho da peça de roupa 
e ele resolveu defender a amada 
a� rmando que “poucas mulheres 
podem usar uma máscara maior do 
que a saia”. Pouco tempo depois, 
Junno foi chamado de “machista” 
e horas depois refez a legenda do 
comentário deixado na publicação 
da mãe de Sasha .

NAMORADO DE 
XUXA FAZ 
COMENTÁRIO MACHISTA 
E É CRITICADO NAS REDES

ZAPPING

O Cirilo de “Carrossel” 
cresceu e hoje já é um rapaz 
de 17 anos. Jean Paulo, que 
encantou as crianças com seu 
amor (não correspondido) 
por Maria Joaquina, vivida 
por Larissa Manoela, segue 
trabalhando como ator e agora 
também como apresentador. 
A cada foto que posta no 
Instagram , com quase três 
milhões de seguidores, os fãs se 
surpreendem com o crescimento 
do ator. 

Jean Paulo se diverte também 
com os memes e chegou a 
publicar um deles em seu per� l 
na rede social.

Zuza Homem de Mello se foi. 
O mais importante pesquisador 
de música do País, escritor, 
jornalista, contrabaixista e 
técnico de som, estava com 87 
anos e morreu enquanto dormia 
em seu apartamento, no bairro 
de Pinheiros, em São Paulo. A 
causa da morte revelada pela 
família foi infarto agudo do 
miocárdio. 

Em razão da quarentena, 
a família fez um velório e um 
enterro restritos

O príncipe Harry e a mulher, 
Meghan Markle, não devem 
voltar ao Reino Unido para 
passar o Natal com a família 
real britânica. O casal preferiu 
organizar uma festa de Natal 
nos Estados Unidos. Entre os 
convidados da comemoração 
estarão a mãe de Meghan, Doria 
Ragland, e o casal David Foster 
e Katherine McPhee, que tem 
ajudado Harry e Meghan a 
construir sua nova vida longe do 
Reino Unido.

Maisa da Silva anunciou 
saída do SBT depois de 13 
anos de casa. E ela comentou a 
mudança no programa Domingo 
Legal, de Celso Portiolli. Ela 
disse que está preparada para a 
nova fase. “Fico feliz que tenha 
tomado essa decisão com meu 
coração aberto. Tranquila, em 
paz. E sabendo que as pessoas 
que gostam de mim e me amam 
entenderam. Elas estão falando 
‘voa, vai, segue seu coração”, 
disse.

ATOR QUE FEZ 
CIRILO CRESCE 
E SURPREENDE 
OS FÃS

ZUZA HOMEM DE MELLO 
MORRE EM SÃO PAULO 

HARRY E MEGHAN 
REJEITAM NATAL REAL

MAISA COMENTA SAÍDA DO 
SBT APÓS 13 ANOS
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Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

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

Padarias que distribuem o Agora RN:

O Cirilo de “Carrossel” 
cresceu e hoje já é um rapaz 
de 17 anos. Jean Paulo, que 
encantou as crianças com seu 
amor (não correspondido) 
por Maria Joaquina, vivida 
por Larissa Manoela, segue 
trabalhando como ator e agora 
também como apresentador. 

Instagram , com quase três 
milhões de seguidores, os fãs se 
surpreendem com o crescimento 

Jean Paulo se diverte também 
com os memes e chegou a 
publicar um deles em seu per� l 

sobre o tamanho da peça de roupa 
e ele resolveu defender a amada 
a� rmando que “poucas mulheres 
podem usar uma máscara maior do 
que a saia”. Pouco tempo depois, 
Junno foi chamado de “machista” 
e horas depois refez a legenda do 
comentário deixado na publicação 
da mãe de Sasha .

COMENTÁRIO MACHISTA 
E É CRITICADO NAS REDES

PING

ATOR QUE FEZ 
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Christina Rocha, 
apresentadora do “Casos 
de Família”, do SBT, foi 
vítima de fake news. Boatos 
falavam sobre a morte dela. 
No entanto, nas redes socias, 
ela negou a informação e 
publicou fotos no Instagram.

CHRISTINA 
ROCHA É VÍTIMA 
DE FAKE NEWS 
SOBRE MORTE 
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CONEXÃO 
SP-RN 

MÚSICA | Morando em Natal há dois anos, o paulista Thiago Oliveira
se prepara para lançar o single “Dia de festa no morro” nesta sexta-feira 9. 
A música traz uma mistura de samba e lo-fi com letras autorais nostálgicas 

NATHALLYA MACEDO 

Impulsionado pela vontade de 
seguir uma carreira artística, 
� iago Oliveira deixou a 

cidade de Bauru, no interior de 
São Paulo, para buscar uma nova 
jornada em Natal. Em 2018, ele 
aterrissou na capital potiguar 
para estudar produção cultural no 
IFRN. “Precisava de novos ares. Já 
estava trabalhando com música, 
vi que o curso era oferecido aqui 
e decidi encarar esse desa� o”, 
contou.  

� iago é baixista e participou 
de algumas bandas, mas teve um 
problema na mão e precisou parar 
de tocar. 

“Foi quando alguns amigos me 
incentivaram a cantar. Eu tinha 
algumas composições prontas, 
mas não levava a sério”. Em 2019, 
lançou duas músicas autorais com 
referências oriundas da MPB e 
do rock. “Escuto desde Racionais 
MC’s até Black Sabbath”. 

Ainda no ano passado, 
escolheu “Apenas um Oliveira” 
como nome artístico para 
homenagear a família e, ao 
mesmo tempo, relembrar que é 
uma pessoa de origem simples. 

“Quero evidenciar 
minha ancestralidade e meu 
posicionamento como homem 
negro. Também anseio mostrar 
ao mundo que carrego minha 
família viva comigo. Essas raízes 
in� uenciam e fazem parte da arte 
que construo”, a� rmou � iago 
Oliveira.  

O novo single do músico, 
intitulado “Dia de festa no morro”, 
comunica com leveza a saudade 
dos churrascos ao lado dos 
amigos. 

“Hoje moro na Cidade Alta, 
reduto da boemia. Sempre 
marcava presença nos bares do 
Beco da Lama, respirando as 
manifestações artísticas incríveis 
da cidade. Nos dias de isolamento 
social, me peguei revisitando 
essas memórias e assim nasceu 
a composição, com a pegada do 
samba, lo-�  e R&B”.  

QRCODE 

Connheça da a música 
de Apenas um Oliveira:

“Dia de festa no morro” 
prepara o terreno para o primeiro 
álbum de � iago. “Já estou no 
processo criativo e pretendo 
lançar o disco em 2021. Vai 
se chamar ‘Bilhete aos que 
chegarem’ e terá muita inspiração 
do reggae e do hip hop. As letras 
serão intensas e demonstrarão 
a forma como eu enxergo a 
sociedade, além de realçar a 
maneira que as vivências pessoais 
me afetam diariamente”, revelou 
o músico.  

EXPERIÊNCIA
A mudança drástica do 

Sudeste para a região Nordeste 
proporcionou uma outra visão ao 
artista. 

“Lá em Bauru, ainda temos 
uma cena forte de cover. Quando 
cheguei aqui e me deparei com 
a galera produzindo música 
original, me emocionei. Vejo a 
vontade de contribuir para uma 
identidade local rica e acredito 
que isso é algo essencial para 
a qualidade do som e para a 
bagagem cultural de todos. 
Costumo dizer que quem me 
conheceu antes, não me conhece 
mais. Natal teve o poder de me 
modi� car e agora estou em 
constante evolução”.  

PERSPECTIVA
Aos 18 anos, � iago Oliveira 

caminhou quilômetros para 
chegar ao local onde faria o 
vestibular. 

“Fiquei com vergonha por 
estar suado. Senti que não 
pertencia àquele mundo e 
por isso nem cheguei a fazer 
as provas. Então consegui um 
emprego de vendedor e passei 
muito tempo fugindo dos meus 
sonhos. Mas os dias me levaram 
de volta ao universo da música 
e, aos 30, tive coragem de fazer 
o Enem e cheguei até aqui. 
Geralmente, moleque de periferia 
não tem opção. Mas � co feliz em 
ver que a realidade está mudando 
e que estamos ocupando os 
lugares que merecemos”. 

SAMBA LO-FI
Thiago Oliveira presta 
homenagem ao Beco da 
Lama e as manifestações 
artísticas de Natal



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

CONTRA-ATAQUE 
As declarações do ministro 

das Comunicações, Fábio Faria, à 
imprensa potiguar, neste � m de 
semana, a� rmando que o Governo 
Fátima só está promovendo a 
antecipação do 13º salário aos 
servidores graças às transferências 
de recursos feitas ao Estado - 
para combater a covid-19 - pelo 
presidente Jair Bolsonaro, geraram 
uma onda de ‘respostas’ por parte de 
integrantes do Executivo do RN. 

COMPAROU 
O primeiro a se manifestar sobre 

o que disse o ministro potiguar foi 
o secretário de Tributação, Cadu 
Xavier, que em seu Twitter a� rmou, 
com ironia: “Foi-se o tempo que o 
fundo previdenciário foi sacado, 
mais de 750 mihões de recursos da 
repatriação entraram nas contas 
do RN, o estado batia recorde de 
arrecadação de ICMS, e os atrasos 
se acumulavam... Bom domingo a 
todos”. 

PAI DO ATRASO 
O secretário, é claro, fez 

referência ao Governo anterior, 
de Robinson Faria, pai de Fábio e 
‘responsável’ pelo atraso atual no 
pagamento da folha. 

 
MAIS... 

Nesse mesmo tom, entrou o 
secretário de Planejamento do 
Estado, Aldemir Freire. “Entre 
o � nal de 2017 e início de 2018 
o governador do Estado do RN 
recebeu cerca de R$ 400 milhões 
para a saúde. Utilizou para 
pagamento de salários e deixou de 
aplicar o mínimo constitucional de 
12% na área (� cou um tombo de 
cerca de R$ 135 milhões)”, a� rmou. 

... IRONIA 
Aldemir continuou, também no 

Twitter, a responder Fábio botando 
a luz sob os erros da gestão do seu 
pai. “Quem tem hábito de desviar 
recursos da saúde para pagamento 
de salários vem agora fazer essa 
acusação contra a gente”, escreveu. 

GARANTIA 
O responsável pelo 

Planejamento do RN garantiu em 
sua postagem que “todo recurso que 
o atual governo recebeu para aplicar 
na saúde está sendo investido lá”. 
E ressaltou: “Estamos inclusive 
aplicando 12,54% de recursos 
próprios, mais que o mínimo legal”. 

MAIS COMEDIDA 
Em seguida, a governadora 

Fátima Bezerra surgiu no Twitter 
compartilhando as publicações dos 
auxiliares e endossando-as. “É isso, 
meus caros secretários (Aldemir 
e Cadu). Isso tudo é fruto de uma 
gestão que tem planejamento, foco, 
competência e compromisso com 
os servidores e com as pessoas do 
nosso estado”, comentou a chefe. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Do jornalista e 

editorialista do Estadão Itamar 
Montalvão: “De acordo com o 
médico da Presidência dos EUA, 
Trump está sendo tratado com 
um coquetel de drogas antivirais 
do laboratório Regeneron, 
vitamina D, zinco, um protetor 
gástrico e remdesivir. Nada de 
hidroxicloroquina, ivermectina, 

brasileiros.  
>>Lucas Novaes, cientista 

político brasileiro responsável 
pela pesquisa, detalhou à 
imprensa como a falta de 
propostas concretas abre 
margem para personagens “lei 
e ordem” entrarem na política. 
Os resultados são inversos aos 
esperados. 

azitromicina ou chá de boldo. Na 
hora H, a Ciência”. 

>>Um estudo do Instituto de 
Pesquisa Avançada em Toulouse, 
na França, liga o aumento de 
homicídios com a eleição de 
policiais para ocuparem o cargo 
de vereador em municípios 

O médico e empresário Delfin Gonzalez Miranda lança amanhã, dia 6, às 15h30, no Hospital 
Rio Grande, em Natal, o livro “Histórias que a vida conta 2”.  A obra retrata contos e causos 
da pequena cidade de Custipiu, do interior da Bahia, inspirados em pessoas e lugares que o 
autor conheceu durante sua trajetória
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MAS ATACOU 
Fátima também usou pitada de 

ironia ao abordar o assunto. Ela disse: 
“Iremos não só honrar o pagamento 
da folha do funcionalismo, oriunda 
dos meses trabalhados no período 
da nossa gestão, como vamos pagar 
a conta dos outros”. E prometeu: 
“Anotem aí: nunca atrasamos os 
salários dentro da nossa gestão e nem 
vamos atrasar”. 

SEM VOLTA 
Mais uma vez a péssima relação 

entre os ministros da Economia 
Paulo Guedes e do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho foi 
destaque na chamada grande 
imprensa. O jornalista e comentarista 
político Gerson Camarotti contou, 
neste � m de semana, que a situação 
entre os dois está “irreconciliável”. 

RECORDE 
A produção no Pré-sal em agosto 

registrou recordes pelo segundo mês 
consecutivo, tanto na produção de 
petróleo quanto na de gás natural. A 
informação foi publicada pelo site da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
com base no Boletim Mensal da 
Produção de Petróleo e Gás Natural. 

 CRESCIMENTO 
O recorde anterior era de julho. 

No total, houve aumento de 1,4% em 
relação ao mês anterior e de 14,4% em 
relação a agosto de 2019. A produção 
no Pré-sal teve origem em 117 poços 
e correspondeu a 70,7% da produção 
nacional.    

ORIGEM DA PRODUÇÃO  
No mês de agosto, os campos 

marítimos produziram 96,9% do 
petróleo e 85,5% do gás natural. Os 
campos operados pela Petrobras 
foram responsáveis por 94,7% do 
petróleo e do gás natural produzidos 
no Brasil. Já os campos com 
participação exclusiva da Petrobras 
produziram 42,9% do total.  

   
A GIGANTE PERDA DE FILIADOS 

Deu na Revista Piauí que o MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro), 
antigo PMDB, é o partido que mais 
perdeu � liados nos últimos anos: “A 
tendência vem desde 2017, mas a 
queda se acentuou no ano passado. 
De abril de 2019 a abril de 2020, o 
partido perdeu 229,3 mil � liados – 
quantidade su� ciente para lotar três 
estádios do Maracanã”. 

AINDA O MAIOR 
A reportagem ressalta, no 

entanto, que mesmo assim o MDB 
é o partido com o maior número de 
� liados no Brasil, com 2,2 milhões de 
emedebistas. 

FEZ DIFERENÇA 
Mas a perda de 2019 para 2020 

“representou uma fatia grande do 
número total de apoiadores: em um 
ano, 10% dos � liados deixaram o 
partido”.  

 CAMPANHA NA NET 
O Facebook tem 48 horas de prazo 

para identi� car o(s) responsável(is) 
pelas páginas “Natalzuera” e 
“Weslinatalzuera”. A decisão é da juíza 
Hadja Rayane Holanda de Alencar, 
da 3ª Zona Eleitoral, no sentido 
de investigar o caso. Os dois per� s 
promovem ataques e agressões contra 
o prefeito Álvaro Dias (PSDB). 

 TENDÊNCIA PÓS-PANDEMIA 
O presidente da SBACV-RN, 

Dr. Gutenberg Gurgel, comemora 
mais uma iniciativa da sua gestão, 
juntamente com a presidente da 
SBACV-PB, Marcela Barros: A 
realização do 1º Encontro Digital de 
Angiologia e Cirurgia Vascular RN & 
PB, através da plataforma Zoom.

A herdeira do SBT, apresentadora 
e esposa do ministro potiguar das 
Comunicações Fábio Faria, Patrícia 
Abravanel, veio comemorar o aniversário, 
neste sábado, no RN. Mais precisamente 
na residência da família do marido no 
Porto Brasil
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
No fi m de agosto, a Globo solicitou 

a renovação dos direitos da marca 
“Criança Esperança”. “Vou te 
Contar”, programa da Claudete 

Troiano estreia nesta segunda-feira, 
10h30, na Rede TV!.Algumas 

mudanças acontecem, mas não são 
“seguidas” pelos mais antigos...
Um exemplo, os Estúdios Globo, 

que completaram 25 anos sexta-
feira...A maioria ainda se refere ao 
complexo como Projac, abreviatura 
de Projeto Jacarepaguá, porque foi 
inaugurado assim pelo jornalista 

Roberto Marinho.Ubaldino Mota, 
um dos mais experientes e premiados 
repórteres cinematográfi cos da Band, 

foi demitido na semana passada...
Colegas lamentaram o desligamento 
de Mota, que tinha quase 40 anos de 
casa.Júlia Lemmertz vai reestrear a 
comédia “Simples Assim”, de graça, 
no YouTube, com apresentações de 9 
deste mês até 9 de novembro, a partir 

das 20h...Texto de Martha Medeiros, 
direção de Ernesto Pícolo, com 

Georgiana Goes e Pedroca Monteiro 
também no elenco.

SBT ainda guarda surpresas em suas tantas transformações
O SBT passa por momentos de 

grandes transformações. Se de um 
lado, todos foram surpreendidos 
com a sua entrada no futebol, 
antes só com a � nal do carioca e 
depois a compra da Libertadores, 
por outro se sabia que, entre os 
meses de outubro e novembro, 
seriam tomadas diversas medidas 
para redução dos seus custos 
operacionais.Por enquanto, nada 
fora do esperado.

Em seus interiores, há quem 
a� rme que essa diminuição 
de tamanho agora tornou-se 
necessária para que a empresa 
possa chegar revigorada, muito 
mais forte, em 2021, em seus 40 

anos de existência.
E ainda tem muito para 

acontecer, como para não 
acontecer.

Por exemplo, a decisão de 
parar com o “Programa Raul Gil” 
está sendo revista pelo dono Silvio 
Santos. Tem chances, grandes, de 
continuar.

Assim como também o caso de 
Roberto Cabrini poderá ser revisto. 
Talvez � que sem o programa, mas 
passe a prestar serviços em outras 
condições. Quem sabe? Fazer uma 
a� rmação dessas agora, depois de 
tanto barulho, pode parecer uma 
maluquice, mas em se tratando de 
SBT, a vida ensina, todos podem 

continuar esperando de tudo e não 
se surpreender com mais nada.

Por outro lado, no último 
sábado, o SBT anunciou a saída da 
apresentadora Maisa Silva, após 13 
anos de casa.  Detalhe: por decisão 
dela, Maisa, que avisou que não 
renovaria o seu contrato que vence 
este mês.

Em trecho do comunicado, 
“a decisão foi tomada por conta 
de novos projetos pessoais e 
pro� ssionais que Maisa tem 
vontade de fazer”.

Apesar de ninguém con� rmar 
nada por enquanto, já começam 
as especulações sobre o próximo 
destino da jovem na TV.

HORÓSCOPO

Se depender do estímulo dos astros, você vai começar a 
semana focada na carreira e nas fi nanças. Plutão volta ao 
movimento normal depois de anos retrógrado e você vai 
sentir que, aos poucos, planos que estavam emperrados 
vão começar a deslanchar.

Mudanças importantes devem agitar o seu início de 
semana. A Lua em trígono com Júpiter, Saturno e Plutão 
na Casa 4 indica um ótimo dia para quem planeja mudar 
de casa ou iniciar obras e reformas no lar. E nem precisa 
ser algo grandioso: só de mudar um pouco a decoração.

A Lua em Touro turbina a sua determinação e você 
vai encarar a segundona com muita disposição. Tá de 
parabéns, viu, Touro! Júpiter, Plutão e Saturno na sua 
Casa 9 aumentam o seu desejo de estudar, aprender e 
crescer na vida. 

Procure se unir aos colegas no trabalho. Se agirem juntos 
e dividirem as tarefas, vocês vão cumprir as metas mais 
rápido e podem ter ótimos resultados. A Lua na Casa 7 
formará trígono com vários planetas na sua Casa 3, o que 
também estimulará a troca de ideias. 

Procure confi ar mais nos seus instintos, pois vários 
astros vão reforçar a sua intuição hoje.A Lua na Casa 
12 aconselha você a agir com muita cautela e discrição 
no trabalho. Você terá mais vantagens se “comer pelas 
beiradas”, em vez de partir para o ataque!

Você vai encarar a segundona com muita disposição 
para o trabalho. O desejo de ganhar dinheiro, melhorar 
de vida e conquistar mais segurança para o seu futuro 
será um incentivo a mais para você se dedicar à carreira.
Pode até fazer algumas horas extras.

Câncer, meu cristalzinho, a Lua na Casa das Associações 
e vários astros na Casa da Parceria indicam que trabalhar 
em equipe será uma boa opção para você neste começo 
de semana. Claro que com todos os cuidados de 
distanciamento e higiene.

Caprica, você vai iniciar a semana com a Lua no seu paraíso 
astral e em trígono com vários planetas no seu signo. Isso 
indica que estará ainda mais confi ante e determinadx para 
conquistar os seus ideais, e que vai contar com a sorte em 
tudo que fi zer.

A Lua na Casa 10 deixa você cheix de ambição e energia 
para realizar seus planos e desejos. E o astro formará 
trígono com Júpiter, Plutão e Saturno na sua Casa do 
Trabalho, sinal de uma fase extremamente benéfi ca e 
positiva para a sua carreira.

Assuntos de casa e família devem ocupar boa parte da 
sua atenção nesta segunda, mas os astros estão em 
harmonia, sinal de que vai resolver qualquer situação 
sem grandes difi culdades. A Lua na Casa 4 anuncia um 
dia muito produtivo para quem trabalha em casa.

A Lua está de rolê por sua Casa do Conhecimento e você 
terá muita facilidade para aprender coisas novas e se 
aperfeiçoar no que faz. Também vai sentir uma vontade 
enorme de progredir e melhorar de vida, então, una o útil 
ao agradável: faça cursos online, leia, acompanhe lives.

A Lua na Casa 3 vai deixar você mais extrovertidx e 
comunicativx. Você vai se sentir mais à vontade e mais 
confi ante para expor as suas ideias e opiniões. Isso será 
ótimo no trabalho, ainda mais para quem lida com 
comércio ou divulgação de produtos. 

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)

VICTOR POLLAK

SEGURA AÍ
A Globo não tem pressa para 
fechar o elenco de “Além da 
ilusão”, na fi la das 18h. Por causa 
da pandemia, o planejamento foi 
modifi cado, e contratações [por 
obra], agora, seriam inviáveis 
porque ninguém sabe ainda 
quando a novela, substituta de 
“Nos Tempos do Imperador”, será 
gravada. Porém, entre os já re-
servados estão Larissa Manoela, 
Rafael Vitti e Mauricio Destri.

BOLA NA ÁREA
Nada ainda muito sério, só na 

base das consultas, mas existe, sim, 
no SBT, o desejo de ampliar as suas 
atividades esportivas. A transmissão 
das Eliminatórias, jogos fora do Brasil e 
que a Globo não tem os direitos, é um 
dos seus alvos.

SÓ UM ALÔ
Por enquanto, o que existiu até 

agora entre SBT e Benjamin Back, do 
Fox Sports, foi só uma conversa por 
telefone. Apenas um primeiro contato.

Sem a de� nição de novos projetos, 
não está sendo possível ainda engatar 
uma conversa mais séria.

POR ENQUANTO
Na semana que passou, a Rede 

TV! decidiu encerrar e depois renovar 
com Silvio Luiz, em um esforço do 
seu diretor Franz Vacek, mesmo sem 

ter ainda novos produtos para a sua 
programação esportiva.

Enquanto isso não acontece, 
estuda-se a sua participação nos 
telejornais e programas da casa. 

NO MEIO DISSO
A propósito dessa história do 

Silvio Luiz, sabe-se que seu nome 
foi apresentado na Bandeirantes 
para voltar a narrar partidas do 
campeonato italiano. Autor da 
proposta: José Luiz Datena.

OLHA ESSA
Só Deus sabe qual o destino a 

Disney dará aos seus canais esportivos. 
Ainda existe certo tempo para essa 
decisão, mas uma hora vai ter que 
resolver.

Difícil saber os critérios, mas de 
acordo com números de setembro, o 
Fox Sports fechou na 23ª posição de 
audiência, e a ESPN em 48º.
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TÊNIS

O brasileiro Bruno Soares 
e o croata Mate Pavic derro-
taram, neste domingo 4, o 
holandês Jean-Julien Rojer e o 
romeno Horia Tecau por 2 sets 
a 1 (7-5, 1-6 e 6-3) pela terceira 
rodada do torneio de duplas 
do torneio de Roland Garros.  
A dupla venceu no mês passa-
do US Open.

Agora, na competição 
disputada em Paris (França), 
a equipe do mineiro enfrenta, 
nesta segunda-feira 5 pelas 
quartas de final, o norte-ame-
ricano Rajeev Ram e o britâni-
co Joe Salisbury.

BRUNO SOARES 
E MATE PAVIC 
AVANÇAM EM 
ROLAND GARROS

SELEÇÃO

O goleiro Ederson foi con-
vocado para defender a sele-
ção brasileira nos jogos contra 
Bolívia e Peru pelas eliminató-
rias para a Copa do Mundo do 
Catar, em 2022. O arqueiro do 
Manchester City (Inglaterra) 
substitui Alisson, do também 
inglês Liverpool, que sofreu 
uma lesão no ombro esquerdo 
durante um treinamento. Em 
nota, a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) infor-
mou que, segundo o médico 
da seleção, Rodrigo Lasmar, 
a contusão de Alisson “não 
possui tempo suficiente de re-
cuperação” para que ele possa 
reforçar o Brasil nos jogos. 
Ainda conforme a entidade, os 
atletas chamados pelo técnico 
Tite começam a se apresentar 
neste domingo 4, na Granja 
Comary, em Teresópolis (RJ). 
O primeiro treino está marca-
do para segunda-feira 5, às 16h 
(horário de Brasília).

Além de Ederson, as ou-
tras opções de Tite para o gol 
nos duelos contra bolivianos 
e peruanos são Weverton, do 
Palmeiras, e Santos, do Athleti-
co-PR. O arqueiro do City este-
ve em campo no sábado 3, no 
empate por 1 a 1 com o Leeds 
United, pelo Campeonato In-
glês. Weverton também atuou 
sábado, na vitória do Verdão, 
por 2 a 1, sobre o Ceará, pela 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro. Santos será titular do 
Furacão neste domingo, às 16h 
(horário de Brasília), contra o 
Flamengo.

EDERSON SUBSTITUI 
ALISSON, CORTADO 
APÓS LESÃO NO 
OMBRO

Éverton Ribeiro foi um dos infec-
tados com covid-19 na volta do 
Flamengo do Equador. Recupe-

rado, ficou à disposição apenas para 
o jogo deste domingo. Começou no 
banco de reservas, entrou no intervalo 
e transformou um jogo complicado 
em boa vitória por 3 a 1 sobre o Athle-
tico-PR.

Depois de um primeiro tempo de-
cepcionante, com domínio dos para-
naenses, a entrada de Éverton Ribeiro 
no lugar de Vitinho, no intervalo, fez o 
Flamengo se ajustar, pressionar e che-
gar aos gols do triunfo. O meia, que vai 
reforçar a seleção brasileira nas Elimi-
natórias para a Copa do Mundo do Ca-
tar contra Bolívia e Peru, coroou a boa 
apresentação ao fechar a vitória com 
chute colocado no canto esquerdo de 
Santos, outro convocado por Tite.

Sem o técnico Domènec Torrent, 
se recuperando do covid-19, e o auxi-
liar Jordi Guerrero, diagnóstico com a 

doença, ficou a cargo de Jordi Gris a 
missão de dirigir o Flamengo no Ma-
racanã. Optou por Vitinho na frente e 
William Arão na marcação, com a ma-
nutenção dos meninos na zaga.

Por causa do desgaste físico, o 
técnico Eduardo Barros optou por 
dar descanso a seis titulares. Apenas 
o goleiro Santos começou jogando 
no Maracanã. A meta era melhorar o 
desempenho de somente um ponto 
como visitante.

O Flamengo, num segundo tempo 
elétrico, sufocava. E foi às redes logo 
em dose dupla. Primeiro com Pedro, 
aos 10, brigando pela bola e finalizan-
do bem. Depois, aos 13, em cobrança 
de pênalti segura de Bruno Henrique.

Faltava, ainda, o gol de Éverton 
Ribeiro. Ele surgiu aos 31. Ajeitada 
de Arrascaeta e batida colocada no 
canto direito do goleiro. O Flamengo 
acordou na etapa final e venceu com 
merecimento.

FLAMENGO 
VENCE 
ATHLETICO E 
SE APROXIMA 
DOS LÍDERES
BRASILEIRO | Após se recuperar da Covid-19, o meia Éverton Ribeiro  
transformou um jogo complicado na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR

Flamengo, do meia Éverton Ribeiro, acordou na etapa final e venceu com merecimento

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

WIECK

Enquanto acompanha o filho Em-
mo pelas competições de kart na 
Europa, Emerson Fittipaldi diz 

seguir de perto a difícil situação finan-
ceira que vive. O bicampeão mundial 
de Fórmula 1 afirmou que vai “liquidar 
tudo” e diz estar trabalhando para isso. 
Ao mesmo tempo, criticou a publi-
cação recente de notícias sobre suas 
dívidas.

No mês passado, o banco Safra 
disse à Justiça que Fittipaldi estaria 
escondendo seu patrimônio através 
de fraudes e empresas de fachada para 
não saldar o que deve. A instituição fi-
nanceira cobra R$ 776,4 mil do ex-pilo-
to. O ídolo do automobilismo nacional 

diz ser vítima de notícias que buscam 
apenas audiência. 

“Primeiro, nunca escondi nenhum 
patrimônio. Já paguei muita dívida de 
volta e estou pagando e vou liquidar tu-
do. Os caras inventaram esse negócio, 
me deixou com uma imagem péssima, 
foi algo diabólico, e que não tem nada 
a ver com a realidade. Infelizmente, 
usaram a minha imagem para ter au-
diência e estão destruindo a minha 
imagem”, disse Fittipaldi.

O ex-piloto revelou que está usan-
do o próprio patrimônio para quitar 
suas dívidas. “Vou pagar os credores 
no Brasil. Já paguei alguns em dinheiro 
mesmo”, disse.Banco Safra disse à Justiça que Fittipaldi estaria escondendo seu patrimônio através de fraudes

Fittipaldi promete pagar todas as 
dívidas e critica notícias sobre finanças
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