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A Pesquisa Nacional 
por Amostra de 
Domicílios (Pnad) de 

2015 já mostrava que 83% dos 
funcionários públicos federais 
estão entre os 20% mais ricos 
do País e 94% deles integram a 
camada dos 40% mais ricos.

Em 2019, 44% desses 
mesmos servidores recebem 
mais de R$ 10 mil por mês; 
22%, mais de R$ 15 mil; e 11%, 
mais de R$ 20 mil.

Nada demais se esta força de 
trabalho extraordinariamente 
bem paga morasse na Suíça e 
não no Brasil, onde a média 
salarial do trabalhador privado 
não chega a dois salários 
mínimos.

Na década entre 2008 e 2018, 
o valor dos salários pagos aos 
servidores federais cresceu a uma 
taxa média de 2,9% ao ano e hoje 
representa 22% das despesas 
primárias do governo federal.

Dados como esses reforçam 
a crença – melhor do que isso, 
a convicção – de que só existe 
futuro possível no serviço 
público, o que jamais poderia 
ser verdade num mundo tão 
competitivo como o atual.

Uma análise recente do 
Banco Mundial enxergou 
que, mesmo assim, há uma 
desigualdade entre carreiras 
com atribuições semelhantes 
no serviço público devido a 
uma fragmentação e, logo, uma 

desigualdade no tratamento 
entre os setores.

Além disso, as aposentadorias 
em volume crescente ampliam 
o rombo a dimensões galáticas, 
trazendo à pauta a necessidade 
de uma requalificação e ajustes 
em regra de todo o setor público 
federal, com efeitos sobre estados e 
municípios.

Segundo projeções do Banco 
Mundial, até 2022, cerca de 26% 
dos servidores federais terão se 
aposentado. Uma oportunidade, 
segundo a instituição, para a 
implementação de uma reforma 
administrativa e de recursos 
humanos que gere ganhos de 
produtividade com um grande 
impacto fiscal.

Mas o rombo é generalizado, 
está espalhado pelo País. Não se 
entende mais, por exemplo, um 
município de 10 mil habitantes 
com uma câmara municipal 
pagando o que paga a seus 
vereadores.

Só para se manter aberto 
legislando, o Congresso 
Nacional despende diariamente 
a bagatela de R$ 30 milhões, 
compreendendo não ao só os 
custos dos parlamentares e 
suas verbas de representação 
como toda aquela babilônia 
de servidores e mordomias ao 
redor. E, no Poder Judiciário, 
nem se fale.

Uma conta feita pelos 
técnicos do Banco Mundial 

estima que, ao reduzir todos os 
salários iniciais a, no máximo, 
R$ 5.000,00 e aumentando o 
tempo necessário para chegar ao 
fim da carreira, seria possível 
obter em nível de governo federal 
uma economia acumulada, até 
2030, de R$ 104 bilhões.

Embora essas sejam 
apenas previsões e sugestões 
de alternativas, aqui, o buraco 
é bem mais embaixo. Mexe 
com interesses e com toda uma 
cultura que deposita quase 
tudo sobre as costas do Estado 
brasileiro. E, se o governo 
federal não for muito firme e 
deixar de sinalizações erráticas, 
adiaremos por mais uma o que 
já era inadiável ontem.

Não se adia o inadiável
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CONTAMINAÇÃO NA ORLA
O deputado estadual Sandro Pi-

mentel (PSOL) chamou a atenção, 
em pronunciamento na Assembleia 
nesta quarta-feira, para o enga-
jamento tímido das autoridades 
para a minimização dos impactos 
ambientais acarretados pelo 
despejo de petróleo cru no Oceano 
Atlântico. “Eu vejo pouca atenção 
com esse desastre ambiental. Já 
são 138 pontos de contaminação 
em 62 cidades nos nove estados do 
Nordeste. O litoral do Rio Grande 
do Norte é o mais afetado com esse 
desastre”, relatou.

GIRÃO E PSL I
Assim como o presidente Jair 

Bolsonaro, o deputado federal 
potiguar General Girão também 
anda insatisfeito com o PSL. 
Interlocutores do parlamentar 
dão pistas de que, se Bolsonaro 
realmente sair da legenda, Girão 
acompanhará o presidente da 
República. “Antes do PSL, o ge-
neral é Bolsonaro e sempre será”, 
declara uma fonte da coluna.

GIRÃO E PSL II
À coluna, o próprio General 

Girão disse que sempre defen-
deu “agir com respeito, ética e 
transparência” e afirmou que não 
está identificando isso no PSL no 
momento. “Continuo firme no que 
defendo, trabalhando em prol do 
desenvolvimento do RN. Reco-
nheço que o clima citado não está 
bom”, declarou.

Desde o aparecimento de petróleo cru no litoral do Nordeste, 
no último dia 2 de setembro, a Marinha já mobilizou 1.583 
militares, cinco navios, uma aeronave, além de embarca-

ções e viaturas pertencentes às diversas Capitanias dos Portos, De-
legacias e Agências, sediadas ao longo do litoral. O espalhamento 
de óleo pelas praias não atinge apenas banhistas e surfistas, amea-
ça diretamente a vida marinha, como tartarugas, aves e o peixe-boi 
marinho, o mamífero dos oceanos mais ameaçado de extinção do 
Brasil. Segundo especialistas, o petróleo cru pode afetar a digestão 
dos animais e o desenvolvimento de algas, essenciais para a cadeia 
alimentar dessas espécies. Além disso, alertam, há possíveis riscos 
para a saúde humana. “Sem dúvida é o maior desastre ambiental 
no litoral do Nordeste do Brasil”, afirma Flávio Lima, coordena-
dor geral do Projeto Cetáceos da Costa Branca da Universidade 
Estadual de Rio Grande do Norte (UERN).

Mobilização marinha

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

CRESCIMENTO DO PARTIDO
O presidente estadual do 

partido, coronel-aviador Hélio 
Oliveira, prefere adotar tom mais 
conciliatório. Como se quisesse 
deixar claro que o passado não po-
de ser esquecido e que a parceria 
não pode ser desfeita de qualquer 
maneira, ele ressalta avanços que 
a legenda teve desde a eleição de 
Bolsonaro, como a formação de 40 
comissões municipais.

REIS MAGOS
O secretário estadual de 

Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Getúlio Ferreira, segue 
analisando os autos do processo 
administrativo em que é pedido 
o tombamento do Hotel Reis 
Magos, na Praia do Meio. Cabe a 

Getúlio dar a palavra final no pro-
cesso, que tem parecer do Conse-
lho Estadual de Cultura contrário 
ao tombamento e parecer da 
Procuradoria do Estado favorável 
à manutenção das ruínas.

VAZAMENTO NO DETRAN
O Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran) se limitou 
a dizer à coluna que notificou o 
Detran do Rio Grande do Norte 
sobre a falha em um banco de 
dados que expôs na internet dados 
de mais de 70 milhões de pessoas, 
conforme mostrou o Agora RN na 
edição de ontem. “O problema foi 
identificado e estão sendo toma-
das todas as medidas para que o 
mesmo (sic) não volte a ocorrer”, 
escreveu o órgão, em nota, sem 

CONGRESSO DE PSIQUIATRIA
Presidente da Associação dos 

Familiares e Amigos dos Porta-
dores de Transtornos Mentais 
(AFDM), o professor aposentado 
da UFRN Sid Marques Fonseca 
(foto) está participando do 38º 
Congresso Brasileiro de Psiquia-
tria, que acontece até o próximo 
sábado, no Rio de Janeiro. Fonse-
ca, que desenvolve em Natal um 
trabalho de apoio aos familiares 
de pacientes em tratamento na 
Casa de Saúde Severino Lopes, 
irá coordenar no sábado, 12, as 
discussões sobre o protagonismo 
de pacientes e familiares na 
recuperação da esquizofrenia.

Divulgação

esclarecer se vai abrir procedimen-
to para investigar o problema.

RUÍDO
A governadora Fátima 

Bezerra começa a ter problemas 
na articulação com a Assembleia 
Legislativa. Sem maioria absoluta 
na Casa, a chefe do Executivo tem 
ouvido deputados chiarem de-
mais. Eles estão insatisfeitos com 
algumas medidas – a principal 
delas, o decreto do Proedi.

AUMENTO DO IPTU
O prefeito de Parnamirim, Ro-

sano Taveira, editou um decreto 
que aumenta em 3,22% o valor 
venal do IPTU para o exercício de 
2020. Esse percentual equivale 
à reposição da inflação medida 

pelo IBGE. Só que, além disso, 
será aplicado um reajuste de 6% 
na base de cálculo do imposto – 
mantendo o acontece desde 2014, 
como forma de atualizar a cobran-
ça do tributo ao valor dos imóveis. 
Em resumo, alta de quase 10%.

BALANÇA COMERCIAL
As exportações do Rio Grande 

do Norte de janeiro a setembro 
ficaram 20,9% maiores que no 
mesmo período de 2018, não 
considerando nesse cálculo os 
“itens extraordinários” exportados 
em maio. Segundo a Federa-
ção das Indústrias (Fiern), os 
principais produtos exportados 
foram melões, tecidos de algodão, 
melancias, castanhas de caju e sal 
respectivamente.



QUINTA-FEIRA, 10.10.2019 Política 3

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) voltou a defender 
nesta quarta-feira, 9, a revogação 
do decreto que criou o Programa 
de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial no Rio Grande do Nor-
te (Proedi). O tucano é um dos 
nove parlamentares que propu-
seram, na semana passada, um 
decreto legislativo para sustar os 
efeitos da norma editada pela go-
vernadora Fátima Bezerra em 27 
de julho. A proposta tramita nas 
comissões temáticas da Assem-
bleia Legislativa, sem data para 
análise no plenário.

O programa, que substituiu o 
antigo Proadi, tem sido duramente 
criticado por prefeitos de cidades 
potiguares, que alegam queda na 
arrecadação de ICMS. No mês 
passado, mais de 100 gestores 
municipais protestaram na Gover-
nadoria contra o novo programa. 
A governadora Fátima Bezerra 
pediu, na ocasião, um tempo para 
analisar possíveis mudanças no 
programa, mas descartou revogar 
o decreto. Uma nova reunião entre 
a governadora e os prefeitos ficou 
agendada para sexta-feira, 11.

Na avaliação de Tomba, Fáti-
ma deve rever o posicionamento, 
pois o decreto foi editado, segun-
do ele, sem diálogo com prefeitos 
e deputados. Por causa disso, ele 
diz que a norma é inconstitucio-
nal. “Não somos contra o Proedi, 
nem contra a geração de empre-
go e renda. O grande problema 
é que o Proadi foi criado sob a 
forma de uma lei, que foi para a 
Assembleia e, depois, aprovada. 
Por que agora foi um decreto?”, 

questionou o deputado, em entre-
vista à rádio 96 FM.

O parlamentar citou que a 
Constituição Estadual estabelece 
que qualquer tipo de subsídio ou 
isenção fiscal na área tributária só 
pode ser concedido mediante uma 
lei específica, o que não aconteceu 
no Proedi – ou “novo Proadi”, como 
o novo programa vem sendo cha-
mado –, que foi criado sob decreto 
de Fátima. “Isso pegou a gente de 
surpresa. A governadora é do Par-
tido dos Trabalhadores e é acostu-
mada a falar em debater, fazer au-
diências públicas. Por que ela não 
veio conversar com a Casa para 
que a gente achasse uma solução? 
Faltou diálogo e o decreto é incons-
titucional”, afirmou o deputado.

Segundo a Secretaria de Tri-
butação, empresas que gerem 
no mínimo oito mil empregos no 
Estado poderão, com o “novo Pro-

adi”, ter isenção de até 95% do 
ICMS devido. Antes, o abatimento 
máximo era de 75%, pois, consti-
tucionalmente, os 25% restantes 
devem ser transferidos dos gover-
nos estaduais para os municípios. 
Como o novo programa beneficia 
as empresas justamente com a 
isenção desta receita, os prefeitos 
reagiram.

O presidente da Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte (Femurn), José Leonardo 
Cassimiro, diz que as perdas para 
as prefeituras com o Proedi podem 
chegar a R$ 80 milhões por ano. A 
Tributação não tem essa estima-
tiva, segundo o secretário Carlos 
Eduardo Xavier.

Tomba Farias explicou que, 
apenas em Santa Cruz, município 
da região Agreste onde ele já foi 
prefeito, a perda com o Proedi nos 
próximos quatro anos será de R$ 

1,6 milhão, dinheiro suficiente, se-
gundo ele, para pagar duas folhas 
salariais próprias da prefeitura. 
Em Natal, a perda seria de R$ 24 
milhões; e, em Mossoró, de R$ 10 
milhões. “Eu não achei um prefeito 
que esteja satisfeito”, resume.

Ainda segundo o parlamentar 
do PSDB, a Assembleia Legisla-
tiva não quer prejudicar a trami-
tação de projetos de interesse do 
governo. Ele citou a aprovação, 
já este ano, de matérias como a 
Emenda do Teto de Gastos, o Con-
sórcio Interestadual do Nordeste e 
a unificação dos caixas dos órgãos 
da administração indireta. “Não 
temos interesse de colocar dificul-
dade. Mas ela (Fátima) precisa 
entender que não pode, com um 
decreto, tirar dinheiro dos muni-
cípios. Não vamos aceitar”, acres-
centou, sugerindo, caso o governo 
insista no Proedi, a criação de uma 
ferramenta para compensar as 
perdas financeiras para as prefei-
turas potiguares.

Tomba complementou que os 
deputados vão aguardar até a pró-
xima sexta-feira, 11, para saber 
a posição atual da governadora. 
“Vamos esperar até dia 11. Se não 
chegar (a um entendimento), a As-
sembleia vai à procura de suspen-
der o decreto”, finalizou.

Além de Tomba Farias, assina-
ram o projeto de decreto legislativo 
na Assembleia os deputados Ally-
son Bezerra (Solidariedade), Co-
ronel Azevedo (PSC), Galeno Tor-
quato (PSD), Getúlio Rêgo (DEM), 
Gustavo Carvalho (PSDB), José 
Dias (PSDB), Kelps Lima (Solida-
riedade) e Nélter Queiroz (MDB).

Tomba: “Ela precisa entender que não pode, com um decreto, tirar dinheiro dos municípios”

Tomba Farias critica decreto do Proedi
e “falta de diálogo” do governo Fátima
Programa tem sido duramente criticado por prefeitos, que alegam queda na arrecadação de
ICMS. Federação dos Municípios calcula que perdas podem chegar a R$ 80 milhões por ano

Oposição

João Gilberto / ALRN

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN) 
abriu nesta quarta-feira, 9, 
inquérito civil para investigar 
a possível prática de improbi-
dade administrativa na execu-
ção do projeto “Fôlego Novo”, 
uma iniciativa da Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap), 
promovida em 2018, com o 
objetivo de reduzir as filas em 
cirurgias eletivas no estado.

Segundo a portaria que 
delimitou a abertura da in-
vestigação, da 47ª Promotoria 
de Justiça, o ato de improbi-
dade administrativa incorre 
de uma possível ofensa aos 
princípios da legalidade, im-
pessoalidade e moralidade, já 
que não foi observada a fila de 
cirurgias organizada e manti-
da pela Central de Regulação 
do Estado, além de dispensa 
indevida de licitação na con-
tratação da clínica para a rea-
lização de cirurgias.

Este é o segundo inqué-
rito civil relacionado com o 
projeto Fôlego Novo. O outro 
processo investigativo sobre 
a marcação de cirurgias foi 
aberto em agosto de 2018. 
Neste caso, o MPRN analisa 
a quebra na ordem de espera 
de cirurgias do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

No atual processo, o 
MPRN convocou, como dili-
gência inicial, o proprietário 
de uma clínica especializada 
em atendimentos oftalmo-
lógicos sobre a contração da 
mesma por parte da Secreta-
ria Estadual de Saúde.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Sesap, o projeto 
“Fôlego Novo” teve as ativi-
dades encerradas em 2018, 
pertencendo, deste modo, à 
gestão do ex-governador Ro-
binson Faria. Sendo assim, o 
atual Governo do Estado diz 
não ter qualquer responsabi-
lidade sobre o tema.

MPRN abre novo 
inquérito para 
investigar projeto 
“Fôlego Novo”

Investigação

Ex-governador Robinson Faria

José Aldenir / Agora RN

O presidente do PSL, depu-
tado Luciano Bivar (PE), disse 
nesta quarta-feira, 9, considerar 
que o presidente Jair Bolsonaro 
já decidiu pela saída do partido. 
“Quando ele diz a um estranho 
para esquecer o PSL, mostra 
que ele mesmo já esqueceu. 
Mostra que ele não tem mais 
nenhuma relação com o PSL”, 
afirmou o dirigente partidário.

Na terça-feira, Bolsonaro 
disse a um apoiador que se iden-
tificou como pré-candidato pela 
legenda no Recife (PE) para que 
ele esquecesse o partido e afir-
mou que Bivar “está queimado 

para caramba”. O presidente 
avalia deixar a legenda. Seria a 
nona troca de sigla de Jair Bol-
sonaro.

Bivar disse não entender o 
que motivou o presidente a dar 
tais declarações. “Ontem (ter-
ça) mesmo eu recebi um convi-
te para ir a uma cerimônia no 
Palácio do Planalto e tinha um 
jantar marcado com o ministro 
da Justiça, Sérgio Moro. Então, 
não vi indicativo nenhum”, disse 
o presidente do PSL.

Para ele, a intenção do presi-
dente ao atacar o PSL é mostrar 
que não tem envolvimento com 

denúncias sobre irregularidades 
envolvendo a candidaturas de 
mulheres que teriam sido usa-
das como “laranjas” para obter 
recursos públicos. “Acho que ele 
quis sair porque tem preocupa-
ção com as denúncias de laran-
jas. Ele quer ficar isento dessas 
coisas”, afirmou Bivar.

Na semana passada, o Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais denunciou o ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
por irregularidades envolvendo 
candidaturas de mulheres nas 
eleições de 2018. Antônio presi-
dia o PSL mineiro à época. Presidente Bolsonaro avalia deixar o PSL

Bolsonaro não tem mais relação com o PSL, diz Bivar
Crise

Alan Santos / PR
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O Ministério Público Federal 
em Pernambuco (MPF-PE) ingres-
sou com uma ação civil pública 
contra a Caixa Econômica Federal 
para apurar as razões para a sus-
pensão do espetáculo “Abrazo”, do 
grupo teatral Clowns de Shakes-
peare, com sede no Rio Grande do 
Norte, que teve a exibição cancela-
da sem maiores esclarecimentos. 
Os artistas potiguares apontam 
ato de censura para o impedimento 
da atividade cultural.

Segundo a ação, assinada pelas 
procuradoras da República Ca-
rolina de Gusmão Furtado e Ana 
Fabíola Ferreira, o MPF também 
requer que a peça seja exibida na 
Caixa Cultural, no Recife, ou em 
outro teatro, às custas da Caixa.

De acordo com as apurações, a 
exibição da peça teatral foi cance-
lada pela Caixa na noite de estreia, 
7 de setembro, antes da segunda 
sessão do espetáculo. Não houve 
nenhum comunicado ou esclareci-
mento prévio formal e por escrito.

A Caixa informou ao MPF que 
o contrato de patrocínio foi rescin-
dido devido ao conteúdo de um ba-

te-papo promovido entre o elenco e 
a plateia realizado após a primeira 
apresentação de “Abrazo”.

Segundo a Caixa, essa conversa 
configurou infração à cláusula do 
contrato que trata da obrigação de 
“zelar pela boa imagem dos patro-
cinadores, não fazendo referências 
públicas de caráter negativo ou 
pejorativo”.

Em entrevista ao Jornal Nacio-
nal, da TV Globo, o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, disse que 
o veto a espetáculos na Caixa Cul-
tural “não é censura”. Ele reforça 
que os projetos não foram aprova-
dos para patrocínio e ocupação de 
salas “para dar espaço a posiciona-
mentos políticos”. “A gente não fez 
nenhuma contratação para fazer 
posicionamento político. Então, 
não há censura”, disse.

Para o MPF, o cancelamento 
abrupto das apresentações pro-
vocou uma repercussão negativa 
muito maior do que os comentários 
do elenco, levando em consideração 
o pequeno número de participantes 
no bate-papo.

De acordo com o MPF, con-

figurou-se a prática de censura, 
vedada pela Constituição Federal, 
que garante que a manifestação de 
pensamento, criação, expressão e 
informação não sofrerão nenhum 
tipo de restrição. A ação civil tam-
bém destaca o direito à liberdade 
de expressão.

A peça “Abrazo” foi criada em 
2014, por ocasião dos 50 anos do 

golpe militar de 1964. Ela é inspi-
rada no “Livro dos Abraços”, do es-
critor uruguaio Eduardo Galeano. 
O espetáculo apresenta, a partir 
das impressões de uma criança, 
um país onde o regime opressivo 
impede demonstrações de afeto 
uns com os outros.

Na época do cancelamento, o 
Clowns de Shakespeare entrou 

com uma ação judicial para reto-
mar as apresentações.

Em nota publicada nas redes 
sociais, o grupo diz que “as tenta-
tivas de comunicação com a Caixa 
tiveram retornos inconsistentes”. 
Segundo o grupo de teatro, o ban-
co se resumiu a alegar que eles 
haviam infringido o inciso VII da 
Cláusula Quarta, “que prevê que 
a contratada seja obrigada a ‘ze-
lar pela boa imagem dos patroci-
nadores, não fazendo referências 
públicas de caráter negativo ou 
pejorativo’, e que isso teria ocorrido 
no bate-papo realizado após a pri-
meira sessão”.

O diretor do grupo, Fernando 
Yamamoto, em entrevista ao Jor-
nal Nacional, avalia que a peça foi 
alvo de censura por parte da Caixa. 
“É uma justificativa fantasiada 
para justificar alguma uma outra 
coisa, um cerceamento de uma li-
berdade de expressão da nossa par-
te, uma vez que não há nada que 
justifique, tanto é que o MP anali-
sou toda a documentação, analisou 
gravação do bate-papo e não conse-
guiu identificar nada”, afirmou.

Espetáculo “Abrazo” é inspirada no Livro dos Abraços, do uruguaio Eduardo Galeano

MPF investiga caso de censura contra 
grupo teatral do Rio Grande do Norte
Contratada em edital cultural da Caixa, apresentação do grupo Clowns de Shakespeare teve exibição suspensa após 
integrantes participarem de bate-papo com a plateia. Procuradores pedem que Caixa banque exibição dos espetáculos

Peça “Abrazo”

Rafael Telles / Clowns de Shakespeare

A licitação do transporte pú-
blico de Natal corre o risco de ficar 
para 2020. A Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU) de-
signou nesta quarta-feira, 9, uma 
dupla de servidores para fiscalizar 
um contrato firmado com o Institu-
to de Mobilidade Sustentável Rua 
Viva, de Minas Gerais, consultoria 
que é a responsável por desenvol-
ver a minuta do novo edital para 
a escolha das empresas que vão 
operar o sistema de transporte na 
capital potiguar.

De acordo com a STTU, o novo 
edital deverá ser publicado até o 
fim do ano. O Instituto Rua Viva foi 
contratado no final do mês passado 
para prestar assessoria em ques-
tionamentos e recursos adminis-
trativos durante a licitação, para 
participar da abertura e julgamen-
to das propostas e, por fim, acom-
panhar a fase inicial de operação 
das empresas vencedoras. O valor 

do serviço ficou definido em R$ 160 
mil e terá vigência de doze meses.

A Rua Viva foi a mesma con-
sultoria que elaborou o último 
edital da licitação dos transportes, 
em 2017. Naquele ano, o processo 
licitatório terminou deserto, pois 
nenhuma empresa demonstrou 
interesse em operar o sistema. 
Agora, a instituição teve o contrato 

prorrogado com a STTU.
Com o fracasso da licitação, um 

novo projeto de lei foi enviado à Câ-
mara Municipal em 2018, para que 
os vereadores definissem novas re-
gras para o edital. Em 3 de janeiro 
deste ano, o prefeito Álvaro Dias 
sancionou a lei que altera a legis-
lação municipal relacionada com o 
transporte público. A novas regras 
foram encaminhadas ao Instituto 
Rua Viva para elaboração do novo 
edital licitatório.

Em abril passado, a STTU dis-
se ao Agora RN que o novo edital  
seria realizado em junho, mas o 
prazo não foi cumprido. Uma nova 
previsão foi delimitada, desta vez 
para agosto, resultando em outro 
atraso. Agora, como forma de fis-
calizar o cumprimento do contrato, 
o órgão municipal designou dois 
servidores públicos para acompa-
nhar o andamento do contrato com 
o Instituto Rua Viva.

Processo se arrasta desde o ano de 2017

Edital para licitação dos transportes 
pode ser lançado só no ano que vem

Adiamento

José Aldenir / Agora RN

Salles diz que óleo vem “muito 
provavelmente” da Venezuela

Meio ambiente

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, disse nesta 
quarta-feira, 9, que o óleo que 
vazou e que atinge diversas 
praias no litoral do Nordeste 
vem “muito provavelmente” 
da Venezuela. O ministro citou 
estudo da Petrobras, ao parti-
cipar de audiência pública na 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
da Câmara dos Deputados.

“Esse petróleo que está vin-
do, muito provavelmente da 
Venezuela, como disse o estudo 
da Petrobras, é um petróleo que 
veio por um navio estrangeiro, 
ao que tudo indica, navegando 
próximo à costa brasileira, com 
derramamento acidental ou não, 
e que nós estamos tendo enorme 
dificuldade de conter”, disse.

Segundo o balanço mais re-
cente do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), a 
mancha de óleo atingiu 138 lo-
calidades em 62 cidades de nove 
estados da região Nordeste.

O ministro salientou a difi-
culdade em solucionar o proble-
ma, uma vez que a origem do 
vazamento é indeterminada e 
desconhecida.

Ministro Ricardo Salles foi à Câmara

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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Lideranças do PSL esperam que o presidente Jair 
Bolsonaro “tenha a dignidade de apresentar sua 
desfiliação”, após atacar a sigla, que para ele “já 

era”, e seu presidente Luciano Bivar. Políticos como o 
senador Major Olímpio (SP) lembram que presidente 
do PSL deu a mão a Bolsonaro quando todos lhe davam 
as costas. Bivar até se licenciou da presidência para 
Bolsonaro mandar à vontade no PSL, na campanha. O 
partido deve o crescimento a Bolsonaro, que lhe deve 
a candidatura.

Bolsonaro humilhou o único partido que lhe 

garantiu a candidatura. E o partido, ao lado do Novo, 
que apoia seu governo 100% no Congresso.

Na segunda (8) da humilhação pública, Bivar foi 
aplaudido durante discurso em jantar com a bancada 
do PSL e o ministro Sérgio Moro.

Bolsonaro nunca teve apreço por partidos políticos. 
Seu partido é ele próprio. O PSL é a oitava agremiação 
da carreira do presidente.

Bivar está tonto com o desdém de Bolsonaro. “Ele 
abandonou o PSL”, diz, “mas o PSL não abandonará o 
apoio às propostas do governo”.

PSL pede a Bolsonaro ‘a dignidade de se desfiliar’

PODER SEM PUDOR

SEPARADOS PELA LÍNGUA
Quando se filiou ao PTB, após ser derrotado 

para vereador na capital gaúcha, Cristopher 
Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, 
alfinetou a prima, num encontro em Porto 
Alegre: “Se meu avô Jango estivesse vivo, não 
estaria no PDT porque era o partido de Brizola.” 
A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS) 
retrucou, incorporando o espírito do avô: “Não 
posso dizer em que partido meu tio-avô Jango 
estaria, mas com certeza não seria no partido do 
Roberto Jefferson.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

COM A CARA NO CHÃO
Após o ministro Luís 

Roberto Barroso avisar ontem 
que são graves as alegações 
contra o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
devem acabar com a cara no 
chão os senadores que deram 
o vexame de pressionar o 
Supremo Tribunal Federal 
contra as investigações. 

PRAZO DE VALIDADE
O ministro Luiz Eduardo 

Ramos (Governo), general 
responsável pela articulação 
política, não está com essa 
bola toda. Deputados dizem 
que os demais ministros 
fazem ouvidos moucos às suas 
recomendações.

EXPECTATIVA FRUSTRADA
Ministros com gabinete 

no Planalto renovaram as 
esperanças de que o despacho 

Sem Luciano Bivar 
e o PSL, não haveria 
Bolsonaro presidente”

Senador Major Olímpio 
(PSL-SP) 

sobre o ataque do presidente a 
seu próprio partido

"

O Globo

de Bolsonaro com o ministro do 
Turismo, ontem, resultasse na 
demissão do dito cujo. “De política 
eu entendo”, gritou-lhes o chefe.

FURA-FILA NUNCA DÁ CERTO

O deputado Roberto Lucena 
(Pode-SP) era o preferido dos 
deputados, no início do governo 
Bolsonaro, para assumir o 
Ministério do Turismo. Mas 
o mineiro Marcelo Álvaro 
Antônio furou a fila. Deu no que 
deu.

ANTIGA MANOBRA
E o Janot, hein? Ao pedir 

licença da advocacia, agiu 
como aqueles políticos que 
manobram para frear processos 
de cassação de mandato. A 
intenção é sustar o processo que 
pede a cassação da sua carteira.

VELHA ALIANÇA
DEM, MDB e PSDB podem 

caminhar para retomar uma 
antiga aliança. O flerte pôde ser 
observado durante a convenção 
do MDB, domingo, que aos 
poucos se reflete no plenário da 
Câmara dos Deputados.

Desmatamento cai 40,5%, mas não vira notícia
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) confirmam queda de 40,54% 
no desmatamento na Amazônia Legal entre 
julho e setembro, mas esse resultado não foi 
divulgado. 

Foram desmatados 1.341,12 quilômetros 

quadrados em setembro, contra 2.255,31 
em julho, auge da “comoção” mundial, com 
aproveitamento oportunista de figuras como o 
francês Emmanuel Macron, que até publicou 
fotos de 20 anos atrás para espalhar fake news 
sobre “Amazônia em chamas”.

O QUE É BOM, ESCONDE
As ações dos governos federal e estaduais 

foram responsáveis pela queda vertiginosa do 
desmatamento, ignorada pelo noticiário.

QUEDA DE 57,2% NO CERRADO
Segundo o INPE, o desmatamento no cer-

rado caiu de 428,63 km2 em julho para 183,6 

quilômetros quadrados em setembro: queda de 
57,2%.

NÚMEROS OFICIAIS
Os dados são do Deter, sistema utilizado 

pelo INPE para fazer o monitoramento em 
tempo real de desmatamento e focos de incên-
dio.

Kléber avalia que Álvaro está 
“credenciado” para a reeleição

Eleições 2020

O vereador Kléber Fernandes 
(PDT), líder do governo na Câma-
ra Municipal de Natal, defendeu 
a reeleição do prefeito Álvaro 
Dias. Segundo o parlamentar, o 
atual gestor, apesar de ter assu-
mido o mandato “pela metade”, 
tem se destacado no cargo e, por 
isso, está “credenciado” para con-
correr a mais quatro anos.

“Ele é alguém que tem uma 
experiência política bastante 
apurada. Foi deputado estadual 
várias vezes, presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado 
federal, vice-prefeito, assumiu a 
Prefeitura e vem implementando 
um ritmo de trabalho bastante 
intenso. Tem buscado fazer um 
trabalho muito próximo da popu-
lação e conseguido implementar 
situações que vão promover um 
desenvolvimento da cidade”, en-
fatizou Kléber, em entrevista na 
terça-feira, 9, ao programa Agora 
News, da rádio Agora FM (97,9).

Na avaliação de Kléber, a re-
visão do Plano Diretor é um dos 
“legados” que o atual prefeito 
deixará. “Ele assumiu a linha de 
frente dos trabalhos e foi discutir 
com o Ministério Público, a Uni-
versidade, Tribunal de Justiça e 
Câmara Municipal. Ele tomou a 
frente do processo. É um grande 
legado. É uma marca que vai ficar 
da gestão”, acrescentou.

Entre as principais realiza-
ções do governo Álvaro Dias, o 
vereador destacou investimentos 
em infraestrutura, como na dre-
nagem e pavimentação de mais 
de 300 ruas na zona Norte; refor-

ma de unidades básicas de saúde 
e de escolas; além da valorização 
do turismo, na opinião dele. “A 
cidade está com o funcionalismo 
público em dia. A cidade está 
organizada, em dia, iluminada. 
Então, ele vem credenciado para 
ir para a reeleição”, afirmou.

Kléber complementou que 
pesquisas prévias já têm apon-
tado Álvaro Dias como favorito 
para as eleições de 2020. “Ainda 
são prematuras, mas todas elas 
apontam Álvaro Dias como o 
principal nome dentro do proces-
so de reeleição. Ele lidera com 
uma ampla vantagem para os 
demais”, encerra.

Filiado ao MDB, Álvaro Dias 
assumiu a Prefeitura do Natal 
em abril do ano passado, após o 
antecessor, Carlos Eduardo Al-
ves, renunciar para disputar o 
Governo do Estado. Publicamen-
te, o atual prefeito diz que ainda 
não decidiu se será candidato à 
reeleição, mas não tem descarta-
do a possibilidade.

Na avaliação do vereador, a revisão do Plano Diretor 
é um dos “legados” que o atual prefeito vai deixar

Deputados constituintes são 
homenageados na Assembleia

Comenda Arnóbio Abreu

Os 27 deputados constituintes, 
entre eles quatro parlamentares com 
mandato na atual legislatura, foram 
homenageados com a comenda Ar-
nóbio Abreu nesta quarta-feira, 9, 
em sessão solene na Assembleia Le-
gislativa, dentro das comemorações 
alusivas aos 30 anos da Constituição 
do Rio Grande do Norte. O governa-
dor à época, Geraldo Melo, também 
foi homenageado.

“Não há avanço sem história. 
Não há experiência sem memória. 
Os 30 anos da Constituição Potiguar, 
hoje comemorados, refletem, além 
de nossa própria história, um pro-
gressivo avanço no amadurecimento 
político, da sociedade e do sistema 
democrático”, afirmou o presidente 

da Assembleia, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB). O parlamentar 
destacou que, para a elaboração da 
carta magna, artigo a artigo foi dis-
cutido, examinado, emendado, aper-
feiçoado e novos acréscimos feitos 
para atender ao interesse público.

O presidente da Casa afirmou 
que a Constituinte de 1989 se re-
veste de um dos momentos mais 
importantes da história política do 
Estado. “O intenso debate em Ple-
nário se configurou como um dos 
maiores exercícios democráticos de 
consequências ainda hoje sentidas 
em solo potiguar”, afirmou Ezequiel, 
lembrando ainda que o Estado foi o 
primeiro a promulgar a Constituição 
Estadual, em 1989.

Vereador Kléber Fernandes (PDT)

Elpídio Júnior / CMN
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Quem passa pela praça Gentil 
Ferreira, no Alecrim, recentemen-
te reformada pelo município, vai 
notar um equipamento novo bem 
defronte ao quiosque da Guarda 
Municipal: um bicicletário novi-
nho para 12 bicicletas, uma novi-
dade em Natal.

A iniciativa é da empresária 
e apresentadora Allayde Pas-
saya, do programa Agora É Show, 
programa que vai ao ar todas as 
manhãs pela 97,9, Agora FM, 
ao atender uma ação proposta 
nacionalmente pelo Instituto Re-
novaBR da qual é aluna há três 
meses.

Idealizado pelo empresário 
Eduardo Mufarej e dedicado ao 
ensino da política, tendo como fi-
nanciadores mais de 700 pessoas 
físicas e jurídicas, o RenovaBR 
propôs a seus associados espalha-

dos pelo país uma ação nacional 
para o último dia 5 de outubro.

Para provar que pessoas e en-
tidades da sociedade civil podem 
fazer mais por suas comunidades, 
a Fundação propôs a seus mem-
bros realizar ações concretas na 
forma de doações que ajudassem a 
vida das pessoas.

Allayde Passaia imaginou, 
então, um bicicletário no Alecrim, 
mas esbarrou na burocracia que 
representa falta de uma lei sobre 
doações de pessoas físicas e em-
presas para o município.

“Demorei dois meses, peregri-
nando de secretaria em secreta-
ria, até conseguir no gabinete do 
prefeito a autorização para rea-
lizar a entrega do equipamento”, 
lembra Passaya, que agora pen-
sa em ingressar com uma ação 
popular para regulamentar esse 

tipo de doação.
E os resultados já deram fru-

tos, segundo ela. “A Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal já 
se interessou pela ação e pensa 
em engrossar esse esforço, já que 
trata de uma visão moderna do 
que nós, cidadãos e entidades, po-
demos fazer pela cidade, sem de-
pender necessariamente do poder 
público”, afirma a empresária.

Segundo Allayde, existem 
muitas formas das pessoas e em-
presas contribuírem seja por meio 
da instalação de bebedouros, ba-
nheiros, guarda volumes e outros 
equipamentos de uso cotidianos 
das pessoas. “Eu vejo muita gente 
prendendo suas bicicletas a postos 
ou mesmo nos quiosques, o que 
enfeia o Alecrim e pensei: por que 
não instalar bicicletários por toda 
a cidade? ”, questiona Alayde. Alayde Passaia, do Instituto RenovaBR

Primeiro bicicletário público de Natal está 
instalado na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim

Novidade

Divulgação

Em Natal, 65% dos 
consumidores pretendem 
presentear neste Dia das 
Crianças (12 de outubro), 
e o valor médio do presente 
passa dos R$ 130. É o que 
aponta a pesquisa realizada 
pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Fe-
comércio RN).

Entre os que não vão 
presentear este ano, as ale-
gações variam entre: não ter 
quem presentear (54,1%); 
falta de dinheiro (30,7%); e 
vão poupar (5,2%).

Perguntados sobre 
quanto pretendem gastar 
com os presentes, os nata-
lenses disseram que devem 
desembolsar mais do que no 
ano passado. O gasto médio 
do consumidor natalense 
deve ser de R$ 132,21, valor 
que é 6,4% maior do que em 
2018, quando o gasto médio 
foi de R$ 124,23.

PERFIL
Em Natal, o perfil dos 

consumidores que vão 
comprar presentes é, em 
sua maioria, de homens 
(65,4%), com idade entre 
35 e 44 anos (76,1%) e com 
renda familiar acima de dez 
salários mínimos (72%).

A exemplo de pesqui-
sas anteriores, os tipos de 
presentes mais procurados 
deverão ser os brinquedos 
(52,1%), seguidos de roupas 
(38,7%), calçados (7,3%) e 
eletrônicos (6,1%).

Valor médio de 
presentes para o 
Dia das Crianças 
passa dos R$ 130

Em Natal

Pais devem gastar bastante no RN

Divulgação

Chefs instrutores do Senac 
RN estarão presentes no Espaço 
Terroir do Sebrae, montado du-
rante a 57ª Festa do Boi 2019, 
evento que ocorrerá entre os dias 
12 e 19 de outubro, no Parque 
de Exposições Aristófanes Fer-
nandes, em Parnamirim, Grande 
Natal.

Na programação, os chefs 
Elizabeth Assunção, Tulyanne 
Bezerra, Thiago Gomes, Renata 
Lopes, Paulo Arsand e Amanda 
Navarro ministrarão oficinas que 
irão abordar experiências gastro-
nômicas envolvendo ingredientes 
como mel; queijos; cachaça; comi-
da de boteco entre outros. 

As aulas acontecerão na "Co-
zinha Show Sebrae e Senac", e 
contarão ainda com o apoio de 

professores e alunos da insti-
tuição. Interessados em partici-
par deverão se inscrever no site 

www.rn.sebrae.com.br/terroir . 
As oficinas serão gratuitas.

No espaço Sebrae Terroir, se-

rão realizadas palestras; seminá-
rios; rodadas de negócios; exposi-
ções com cerca de 60 empresas da 
cadeia de alimentos e bebidas do 
RN, entre outras ações que irão 
sempre tratar sobre temas rela-
cionados aos sabores de diversas 
regiões brasileiras. O objetivo 
principal do Terroir é destacar 
sustentabilidade e valorização 
local, assim como apresentar ino-
vações voltadas para o agronegó-
cio. Estima-se que um público de 
cerca de 25 mil pessoas visite o 
espaço.

A Festa do Boi é o maior even-
to do setor agropecuário no Rio 
Grande do Norte. A expectativa é 
de um público de 330 mil visitan-
tes e mais de R$ 60 milhões em 
negócios.

Chefs vão comandar oficinas voltadas para experiências gastronômicas no evento

Senac ministra oficinas gastronômicas 
no espaço Sebrae Terroir da Festa do Boi
Aulas acontecerão na "Cozinha Show Sebrae e Senac", e contarão ainda com o apoio de professores 
e alunos da instituição; interessados em participar devem se inscrever pela internet, no site do Sebrae

Aprendizado

Divulgação / Senac

13 DE OUTUBRO
20h - 21h - Experiência Gastronômica Terroir - Mel: da entrada a sobreme-
sa - Elizabeth Assunção – SENAC

16 DE OUTUBRO
20h - 21h - Experiência Gastronômica Terroir - Cozinhando com queijo de 
cabra e mel de engenho - Tulyanne Bezerra SENAC

18 DE OUTUBRO
18h - 19h - Experiência Gastronômica Terroir - Shot Comestível Caipiostra 

- Thiago Gomes – SENAC

19 DE OUTUBRO
14h - 15h - Experiência Gastronômica Terroir - Comida de Boteco Vegana 
- Renata Lopes – SENAC
16h - 17h - Experiência Gastronômica Terroir - Gastronomia Campeira do 
Gaúcho na mesa de bar - Paulo Arsand – SENAC
18h - 19h - Experiência Gastronômica Terroir - Bao Potiguar - Amanda 
Navarro – SENAC
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W O R K S H O P

DAS FAMÍLIAS
EMPREENDEDORAS
Gestão Compartilhada em Família

Dr. Armando
Lourenzo
Doutor em Administração (Governança
na empresa familiar) e Mestre em Administração
de Recursos Humanos (Sucessão e Profissionalização
de empresas familiares) pela FEA/USP

Maestro de formação, o português Eugénio Graça tem
liderado músicos de grande talento em orquestras por
diversos países como Portugal, Espanha, França,
Holanda, Cuba, Estados Unidos e Brasil.

Maestro Eugénio
Graça

Déborah
Sayonara
Matersol

Ricardo
Abreu
Abreu
Imóveis

Denerval
Júnior
Casa 
Sarmento

Leonardo 
Melo
Potiguar 
Honda

1 7  d e  O u t u b r o  

1 4 H  à s  2 1 H

H o l i d a y  I n n  N a t a l

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e  i n s c r i ç ã o :  

f a m i l i a s e mp r e e n d e d o r a s . c o m . b r

E nvie  o  c ó di go

W E F 2 0 19  
p a r a  o  what s app  
8 4  9 9 8 7 7 - 8 8 22
e  ga nhe  1 0 %  d e  
d e s c o nt o  na
in s c r iç ã o

A p o i o
P a t r o c í n i o

A Comissão de Saúde da As-
sembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte (ALRN) vai convocar 
o secretário estadual de Saúde, Ci-
priano Correia, para que ele preste 
esclarecimentos sobre as ações do 
poder público estadual para a ma-
nutenção dos serviços do Hospital 
Ruy Pereira, localizado no bairro 
de Tirol, que é a unidade pública 
especializada em atendimento de 
pacientes com problemas vascula-
res.

Segundo o deputado estadual 
Galeno Torquato, a Comissão vai 
definir a data da convocação na 
próxima terça-feira, 15. Além do ti-
tular da Sesap, os deputados tam-
bém querem ouvir representantes 
do Conselho Estadual de Saúde. 
O órgão colegiado recomendou ao 

Estado o fechamento imediato da 
unidade hospitalar.

“Passados três meses das su-
gestões que apresentamos ao Go-
verno, contrárias ao fechamento 
da unidade, nada foi feito. Vamos 
novamente convocar o Conselho 
Estadual de Saúde e a Secretaria 
de Saúde para debater a situação”, 
declarou Galeno Torquato.

A recomendação do Conselho 
Estadual de Saúde – publicada 
nesta quarta-feira, 9, no Diário 
Oficial do Estado – está baseada 
numa avaliação conjunta dos Téc-
nicos da Vigilância Sanitária de 
Natal e do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Rio Grande do Norte. O es-
tudo mostra que a estrutura física 
e o serviço elétrico do Ruy Pereira 
estão totalmente comprometidas e 

sem condições de funcionamento, 
com riscos iminentes de acidentes 
graves, inclusive risco de incêndio.

Com relação aos problemas es-
truturais, a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública aponta que iniciou 
os estudos para reduzir os riscos de 
acidentes e de incêndio nas depen-
dências da unidade de saúde. “A 
atual situação do Hospital Ruy Pe-
reira é passível de dois elementos: 
ações emergenciais e mudanças 
estruturais. Estamos trabalhando 
para reduzir problemas urgentes, 
mas a reforma do prédio não é de 
responsabilidade da Sesap”, expli-
ca o secretário-adjunto da Sesap, 
Petrônio Spinelli.

O prédio em que funciona a 
unidade hospitalar é alugado ao 
Governo do Estado. O local era uti-
lizado até 2010 como sede do Insti-
tuto de Traumatologia e Ortopedia 
do Rio Grande do Norte (Itorn).

Segundo Petrônio Spinelli, a 
Sesap vai promover ações para mi-
nimizar riscos, promover ações de 
prevenção contra incêndios e fazer 
o redesenho do fluxo de ações, pa-
ra reduzir a utilização dos espaços 
mais propensos a acidentes.

Ele reforça que o Ruy Pereira 
não será fechado. A Sesap, explica 
Petrônio Spinelli, está trabalhando 
para garantir “assistência qua-
lificada” para os pacientes atu-
almente internados na unidade. 
“Não podemos fazer nada de forma 
açodada”, relata. A expectativa é 
de que, nas próximas semanas, 
parte dos pacientes do Ruy Pereira 
sejam encaminhados para o Hospi-
tal da Polícia Militar e para o Hos-
pital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), ambos em Natal.

Cipriano Maia, titular da Saúde no estado

Assembleia vai convocar titular da Saúde 
para esclarecer situação do Ruy Pereira
Comissão de Saúde da Casa vai definir a data da convocação na próxima terça-feira, 15; além do titular da Sesap, 
deputados também querem ouvir membros do Conselho Estadual de Saúde, que recomendou fechamento do hospital

Possível fechamento

José Aldenir / Agora RN
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MÓDULO 7

GEOGRAFIA
NO ENEM

Questão 1

As plataformas ou crátons cor-
respondem aos terrenos mais an-
tigos e arrasados por muitas fases 
de erosão. Apresentam uma grande 
complexidade litológica, prevale-
cendo as rochas metamórficas mui-
to antigas (Pré-Cambriano Médio e 
Inferior). Também ocorrem rochas 
intrusivas antigas e resíduos de 
rochas sedimentares. São três as 
áreas de plataforma de crátons no 
Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazô-
nica e a do São Francisco.

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. 

São Paulo: Edusp, 1998..

As regiões cratônicas das Guianas 
e a Sul-Amazônica têm como arca-
bouço geológico vastas extensões 
de escudos cristalinos, ricos em mi-
nérios, que atraíram a ação de em-
presas nacionais e estrangeiras do 
setor de mineração e destacam-se 
pela sua história geológica por

a) apresentarem áreas de intrusões 
graníticas, ricas em jazidas mi-
nerais (ferro, manganês).

b) corresponderem ao principal 
evento geológico do Cenozoico 
no território brasileiro.

c) apresentarem áreas arrasadas 
pela erosão, que originaram a 
maior planície do país.

d) possuírem em sua extensão ter-
renos cristalinos ricos em reser-
vas de petróleo e gás natural.

e) serem esculpidas pela ação do 
intemperismo físico, decorrente 
da variação de temperatura.

Questão 2

A curva de nível é uma manei-
ra de se representar graficamente 
as irregularidades, ou o relevo de 
um terreno. Pela proximidade das 
linhas pode-se verificar se o terre-
no tem um declive muito acentua-
do ou não. Se as linhas estiverem 
muito próximas entre si, significa 
que o declive é bastante acentuado 
(um pico, por exemplo), já se elas 
estiverem muito distantes entre si, 
significa que o declive é suave (uma 
planície com pequenas elevações, 
por exemplo). Mas as curvas de ní-
vel não servem apenas para repre-
sentar montanhas ou elevações no 
terreno. Se em uma planta topográ-
fica com curvas de nível os valores 
da altitude referentes às curvas cen-
trais forem menores do que os valo-

res de altitude das curvas externas, 
significa que ali está representada 
uma depressão.

Disponível em: <http://www.infoescola.com/cartografia/
curva-de-nivel>.Acesso em: 03 mar. 2013

STRAHLER, A. N. Geografia física. 
Barcelona: Omega, 1979.

Analisando a localização das quatro 
cidades no mapa, a melhor forma 
de chegar ao ponto D a partir das 
outras três rotas será

a) a partir de A, pois a distância en-
tre as cidades é a menor segun-
do a escala.

b) a partir de B, pois o deslocamen-
to na direção nordeste reduz a 
resistência do ar.

c) a partir de C, pois a maior distân-
cia entre as linhas indica relevo 
mais suave.

d) a partir de A, pois a menor dis-
tância entre as linhas indica um 
relevo mais suave.

e) a partir de C, pois a maior dis-
tância entre as linhas indica um 
relevo mais íngreme.

Questão 3

Os dois principais rios que ali-
mentavam o Mar de Aral, Amur-
darya e Sydarya, mantiveram o ní-
vel e o volume do mar por muitos 
séculos. Entretanto, o projeto de es-
tabelecer e expandir a produção de 
algodão irrigado aumentou a depen-
dência de várias repúblicas da Ásia 
Central da irrigação e monocultura. 
O aumento da demanda resultou no 
desvio crescente de água para a ir-
rigação, acarretando redução drás-
tica do volume de tributários do Mar 
de Aral. Foi criado na Ásia Central 
um novo deserto, com mais de 5 mi-
lhões de hectares, como resultado 
da redução em volume.

TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a 
escassez. São Carlos: Rima, 2003. 

A intensa interferência humana na 
região descrita provocou o surgi-
mento de uma área desértica em 
decorrência da

a)  erosão.
b)  salinização.
c)  latinização.
d)  compactação.
e)  sedimentação.

Questão 4

Trata-se de um gigantesco mo-
vimento de construção de cidades, 
necessário para o assentamento 
residencial dessa população, bem 
como de suas necessidades de tra-
balho, abastecimento, transportes, 
saúde, energia, água etc. Ainda que 
o rumo tomado pelo crescimento 
urbano não tenha respondido satis-
fatoriamente a todas essas necessi-
dades, o território foi ocupado e fo-
ram construídas as condições para 
viver nesse espaço.

MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise 
urbana. Petrópolis: Vozes, 2001.

A dinâmica de transformação das 
cidades tende a apresentar como 
consequência a expansão das áreas 
periféricas pelo(a)

a) crescimento da população urba-
na e aumento da especulação 
imobiliária.

b) direcionamento maior do fluxo de 
pessoas, devido à existência de 
um grande número de serviços.

c) delimitação de áreas para uma 
ocupação organizada do espaço 
físico, melhorando a qualidade 
de vida.

d) implantação de políticas públicas 
que promovem a moradia e o 
direito à cidade aos seus mora-
dores.

e) reurbanização de moradias nas 
áreas centrais, mantendo o tra-
balhador próximo ao seu empre-
go, diminuindo os deslocamen-
tos para a periferia.

Questão 5

O uso de agrotóxicos na agricul-
tura brasileira mais do que dobrou 
entre os anos de 2002 e 2012, divul-
gou o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Segundo a 
pesquisa Indicadores de Desenvol-
vimento Sustentável (IDS), o uso de 
agrotóxicos saltou de 2,7 quilos por 
hectare (kg/ha) em 2002 para 6,9 
quilos por hectare em 2012, uma 
variação de cerca de 155%.
USO de agrotóxicos no Brasil cresce mais de duas vezes 
e meia em dez anos. Época Negócios, 19 jun. 2015. Se-

ção Informação. Disponível em: <http://epocanegocios.

globo.com>. Acesso em: 8 nov. 2015.

O uso de agrotóxicos

a)  suscita o aumento do preço dos 
alimentos.

b)  estimula o menor consumo de 
verduras e frutas.

c)  provoca a intoxicação de traba-
lhadores na agricultura orgânica.

d)  ocasiona a perda da biodiver-
sidade em áreas próximas às 
lavouras.

e)  acarreta doenças devido à con-
taminação dos alimentos.

Questão 6

O fenômeno fundamentalmente 
urbano conhecido como “gentrifi-
cação” consiste em uma série de 
melhorias físicas ou materiais e 
mudanças imateriais – econômicas, 
sociais e culturais – que ocorrem 
em alguns centros urbanos antigos, 
os quais experimentam uma apreci-
ável elevação de seu status.
BATALLER. M. A. S. O estudo da gentrificação. Tradução 

de Maurilio Lima Botelho. Revista Continentes, Rio de 
Janeiro, ano 1, n. 1, 2012.

Com base no texto anterior, é possí-
vel afirmar que a gentrificação

a) consiste na ocupação de uma 
área urbana por indivíduos de 
classe média, com remuneração 
mais elevada, o que desloca os 
habitantes de classe baixa, com 
menor remuneração, para áreas 
mais distantes.

b) é considerada pelos agentes do 
solo (proprietários, promotores, 
governo, moradores e institui-
ções financeiras) uma expressão 
espacial de atraso econômico e 
de suaves mudanças sociais.

c) ocorre apenas em centros co-
merciais antigos da Europa e da 
América do Norte, onde há mo-
bilidade espacial de habitantes e 
investimentos em áreas que não 
tenham alto status no momento.

d) produz melhorias no sistema ha-
bitacional, mas o comércio, os 
equipamentos e os serviços pú-
blicos são desconsiderados, não 
afetando o mercado da especu-
lação imobiliária.

e) acontece em países de economia 
agrária com forte dependência 
econômica do campo, iniciada 
com o modelo socioeconômico 
de revolução agrária a partir dos 
anos 1970.

Questão 7

TEXTO I

Ao se emanciparem da tutela se-
nhorial, muitos camponeses foram 
desligados legalmente da antiga 
terra. Deveriam pagar, para adquirir 
propriedade ou arrendamento. Por 
não possuírem recursos, engros-
saram a camada cada vez maior 
de jornaleiros e trabalhadores vo-
lantes, outros, mesmo tendo pro-

priedade sobre um pequeno lote, 
suplementavam sua existência com 
o assalariamento esporádico.
MACHADO, P. P. Política e colonização no Império. Porto 

Alegre: EdUFRGS, 1999 (adaptado).

TEXTO II

Com a globalização da economia 
ampliou-se a hegemonia do modelo 
de desenvolvimento agropecuário, 
com seus padrões tecnológicos, 
caracterizando o agronegócio. Essa 
nova face da agricultura capitalista 
também mudou a forma de controle 
e exploração da terra. Ampliou-se, 
assim, a ocupação de áreas agricul-
táveis e as fronteiras agrícolas se 
estenderam.

SADER, E.; JINKINGS, I. Enciclopédia Contemporânea 

da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo, 

2006 (adaptado).

Os textos demonstram que, tanto 
na Europa do século XIX quanto no 
contexto latino-americano do século 
XXI, as alterações tecnológicas vi-
venciadas no campo interferem na 
vida das populações locais, pois

a) induzem os jovens ao estudo nas 
grandes cidades, causando o 
êxodo rural, uma vez que forma-
dos, não retornam à sua região 
de origem.

b) impulsionam as populações lo-
cais a buscar linhas de financia-
mento estatal com o objetivo de 
ampliar a agricultura familiar, ga-
rantindo sua fixação no campo.

c) ampliam o protagonismo do Es-
tado, possibilitando a grupos 
econômicos ruralistas produzir 
e impor políticas agrícolas, am-
pliando o controle que tinham 
dos mercados.

d) aumentam a produção e a pro-
dutividade de determinadas cul-
turas em função da intensifica-
ção da mecanização, do uso de 
agrotóxicos e cultivo de plantas 
transgênicas.

e) desorganizam o modo tradicional 
de vida impelindo-as à busca por 
melhores condições no espaço 
urbano ou em outros países em 
situações muitas vezes precárias.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (RLO)

CLAUDIANO H. DE SOUZA - ME, CNPJ: 24.617.986/0001-01 Torna público que está reque-
rendo ao INSTITUTO  DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - IDEMA A LRO, para uma 
Quitanda de Frutas e Verduras, localizada na Rua nossa Senhora dos Prazeres, 43, Centro, 
Goianinha - RN

Claudiano Honorato de Souza - Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

P J DE CARVALHO POLI, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a 
Licença de Instalação e Operação para a extração de rocha ornamental (quartzo/granito), 
uso revestimento, na localidade Sítio Borracha, zona rural, no Município de Caraúbas/RN. 

P J de Carvalho Poli – Sócio administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

TELIS BARBALHO SIMONETTI, CPF 188.493.854-04, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA a LRO para Hotel Pousada 
na Rua Sucupira, S/N, Praia de Pipa, Tibau do Sul/RN.

Telis Barbalho Simonetti
Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Especial de Licitação do Município de Macaíba/RN, torna público que está aberta 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, tipo técnica e preço, com o objeti-
vo de CONTRATAR PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. A sessão pública dar-se-á no dia 
28/11/2019, as 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O edital está a disposição dos 
interessados, na sede do Executivo Municipal, das 08h às 12h e das 13h as 17h. Macaíba/RN, 
09 de Outubro de 2019. Telmo Guerra da Fonseca – Presidente da CEL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

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 Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 075/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EXTINTOR. A sessão pública dar-se-á no dia 23/10/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 09/10/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade 
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 020/2019, no dia 24 de outubro de 2019, às 09:30 
horas, objetivando: Contratação de empresa especializada em Locação de Maquinas Escavadeira PC 
e Retroescavadeira Hidráulica, incluindo-se operadores das maquinas com todas as despesas como 
hospedagens, alimentações, Mobilização e desmobilização das maquinas, combustível e tudo mais 
necessário para a realização de ação de limpeza nas calhas dos rios Punaú e Piranhas no município 
de Rio do Fogo/RN, afim de contemplar uma solução duradoura para a bacia hidrográfica do Vale úmi-
do do Rio Punaú e adjacências. O Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 
horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 
3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 09 de outubro de 2019.

Valerio Sampaio Carneiro -  PREGOEIRO

Estresse na gravidez

Manter a calma durante 
a gestação é importante 
para a saúde do bebê, se-

gundo um estudo feito pelo King’s 
College London. De acordo com o 
trabalho, publicado na revista es-
pecializada Biological Psychiatry, 
altos níveis de estresse materno 
podem danificar o cérebro de 
crianças prematuras, tornando-
-as mais suscetíveis a problemas 
de saúde como ansiedade, autis-
mo e transtorno obsessivo com-
pulsivo (TOC).

Os pesquisadores entrevista-
ram, por meio de questionários, 
251 mães de bebês prematuros 
a respeito de experiências es-
tressantes que elas tiveram du-
rante a gravidez, como mudança 
de casa, demissão, divórcio ou 
morte de alguém próximo. As 

crianças nasceram entre 23 e 33 
semanas de gestação.

Quando completaram 37 
semanas de idade, as crianças 
foram avaliadas por meio de 
exames de ressonância mag-
nética. Os testes analisaram a 
estrutura do conjunto de células 
que é responsável, entre outras 
coisas, por nutrir os neurônios e 
os gânglios cerebrais.

Os pesquisadores descobri-
ram que os bebês cujas mães 
declararam ter passado por mais 
situações de estresse antes ou 
durante a gravidez apresentaram 
alterações nessas estruturas.

As mudanças foram observa-
das principalmente na parte da 
cabeça que conecta a amígdala ao 
córtex pré-frontal, área que atua 
nas emoções, aprendizado e me-

mória. Mudanças cerebrais nessa 
área têm sido associadas a dis-
túrbios psiquiátricos, como com-
portamento antissocial, autismo, 
ansiedade, TOC e transtornos do 
humor.

A explicação para o problema 
seria o excesso de cortisol, conhe-
cido como o hormônio do estres-
se. A substância seria capaz de 
atingir o bebê no útero, através 
da placenta, e afetar seu desen-
volvimento. 

Os pesquisadores também 
observaram um aumento de no-
radrenalina – neurotransmissor 
com influência no humor, ansie-
dade, sono e alimentação –, além 
da diminuição da dopamina e da 
serotonina, substâncias químicas 
cerebrais conhecidas como “hor-
mônios da felicidade”.

prejudica cérebro da criança
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: o Sr. JOSE ANGEL VILAR PONS, espanhol, arquiteto, nascido em Birmingham – EUA, no dia 
20/01/1973, filho de Jose Vilar Samper e Desamparados Pons Romani, portador da Cédula de identidade RNE 
n° G140099-1, válida até 24/04/2024, inscrito no CPF/MF sob o n° 714.579.194-35, e, a Sra. SILVANA AZE-
VEDO OLIVEIRA, brasileira, designer, nascida em Olinda-PE, no dia 15/12/1974, filha de Sidrach Faustino 
Oliveira e Eunice Azevedo Oliveira, portadora da cédula de identidade RG n° 387546078 – SSP-SP, inscrita 
no CPF/MF sob o n° 906.885.704-53, ambos residentes e domiciliados na Rua Mataripe, n° 35 – Jardim Brasil 
II – Olinda-PE, CEP: 53300-300, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA 
BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Av. 
Nascimento de Castro, 1762, Lagoa Nova, Natal/RN.   
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada(nas proximidades da Rua Gafa-
nhotos), Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 2.400,00m² (dois mil e quatrocentos me-
tros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 
1.0101.038.06.1040.0000.6 e sequencial n° 1.008965.9, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição:- ao 
NORTE, com o Sr. Paulo Artur Marinho, ao SUL, com o Sr. José Daniel Aran Fernandez, ao LESTE, com o Sr. 
José Daniel Aran Fernandez, e ao OESTE, com a Rua Projetada. Com as seguintes características:- Partindo 
do vértice inicial, V1, com Datum: SIRGAS 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.309.104,693 e E= 
272.962,717, seguindo com distancia de 30,17m e azimute de 145°20’52’’, chega-se ao vértice V2; confrontan-
do nesse trecho com Rua Projetada. Seguindo com distancia de 62,26m e azimute de 54°22’12’’, chega-se ao 
vértice V3; seguindo com distancia de 47,81m e azimute de 322°01’30’’ chega-se ao vértice V4; confrontando 
nesses trechos com José Daniel Aran Fernandez. Seguindo com distancia de 23,02m e azimute de 218°09’26’’ 
chega-se ao vértice V5; seguindo com distancia de 22,79m e azimute de 219°30’56’’ chega-se ao vértice 
V6; seguindo com distancia de 16,55m e azimute de 215°32’13’’ chega-se ao vértice inicial V1, confrontando 
nestes trechos com Paulo Artur Marinho, Totalizando uma área de 2.400,00m² e um perímetro de 202,60m. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.000,00. Os requerentes alegam o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Paulo Artur Marinho, bem como tercei-
ros 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 even-
tuais 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 con-
frontantes 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: o Sr. MOISÉS SAMPAIO BARBOSA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 
864.267.457-15, RG n° 067074302, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 1094, 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 Av. Baía dos Golfinhos, com Fundos para Rua 
Araras, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 503,96m² (quinhentos e três metros e noventa 
e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, números 1.0101.014.02.0140.0000.8, 1.0101.014.02.0140.0001.6 e 1.0101.014.03.0433.0000.4 e 
sequenciais números 1.000556.0, 1.005225.9 e 1.000537.4, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição 
do perímetro:- Ao norte, do ponto P1 ao P2 com 22,04m, do P2 ao P3 com 5,89m, do P3 ao P4 com 8,25m, 
do P4 ao P5 com 23,78m com o Sr. Cicero Lourenço dos Santos com limite total Norte com 59,96m; Ao Leste, 
do ponto P5 ao P6 com 7,65m, com a Avenida Baía dos Golfinhos; Ao Sul, do ponto P6 ao P7 com 21,52m, 
do P7 ao P8 com 8,98m com o Sr. Fernando Garcia Caldu, do ponto P9 ao P10 com 8,20m com o Sr. Cicero 
Lourenço dos Santos, do ponto P10 ao P11 com 5,00m, do ponto P11 ao P12 com 5,97m do ponto P12 ao 
P13, com 4,41m com o Sr. Elias Manoel Barbosa, do ponto P13 ao P14 com 25,28m, com Cicero Barbosa, 
totalizando um limite sul com 90,66m.; Ao Oeste, do ponto P14 ao P1 com 6,80m com a Rua Araras. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN n° RN20190257443’ Imóvel não registrado no cartório. O 
valor atribuído a este imóvel é R$ 200.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Elias Manoel Barbosa, o Sr. Fernando 
Garcia Caldu, o Sr. Cicero Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tra-
mitação 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 reco-
nhecimento 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0001-58, torna público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
– IDEMA a Licença de Operação (LO), em favor do empreendimento empresa de prestação de 
serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, fertilizantes e 
similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na Avenida Alberto 
Maranhão, 1276 e1238 - Centro, CEP: 59600-195 Mossoró - RN.

Ângelo Alberto Cabral Siqueira
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A USINA ESTIVAS Ltda, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que recebeu 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada com prazo de validade até 01/10/2025, em favor do empreendimento 
Açude Jundiá de Baixo, com capacidade de 400.000m³, utilizada para irrigação do plantio de 
cana de açúcar , localizada nos municípios de Espirito Santo/RN  

CÉLIDO RICARDO DA SILVA
 SUPERITENDENTE 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação da Licença Simplificada do Barramento do Rio Baldun, com capacidade de 3.140,50m³, 
utilizada para abastecer a Indústria na alimentação das caldeiras, localizada na Fazenda Limo-
al, no município de Arez/RN  

CÉLIDO RICARDO DA SILVA
 SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEIS AZEVEDO LTDA, CNPJ: 07.305.986/0001-57 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Posto 
Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na RODOVIA RN 227 KM 01, S/N ZONA 
RURAL CEP: 59.374-000 no Município de CARNAUBA DOS DANTAS/RN.

SEBASTIÃO AZEVEDO DANTAS 
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A Mineração Tomaz Salustino S/A., CNPJ: 08.131.773/0001-19, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA para Extração de Argila numa área de 12,08 hectares, 
Localizada na Fazenda Barra Verde, Zona Rural do Município de Currais Novos/RN. Mineração 
Tomaz Salustino S/A - 

Rogerio Barreto Drummond - Diretor Presidente.

Médicos do programa 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) de Natal suspenderam 
o atendimento e realizaram 
protesto nesta quarta-feira, 
9, em frente ao Palácio Felipe 
Camarão, sede da Prefeitura. 
A ação é contra o atraso no 
pagamento da gratificação e 
as más condições de trabalho.

Os servidores se concen-
traram na sede do Sindicato 
dos Médicos do Rio Grande 
do Norte (Sinmed) e depois 
saíram em caminhada até a 
Prefeitura carregando faixas 
e cartazes que pediam o pa-
gamento em dia.

Os médicos foram convo-
cados por concurso público e 
preenchem as vagas oriundas 
do Programa Mais Médicos, 
mas estão sem receber a re-
muneração há seis meses. A 
perda chega a 70% da remu-
neração, com relação ao que 
recebiam no Mais Médicos.

O Sinmed continua as ne-
gociações com a Secretaria de 
Saúde do município. Caso os 
pagamentos não sejam regu-
larizados, será discutido em 
assembleia novas paralisa-
ções para a próxima semana 
e uma possível greve por tem-
po indeterminado.

Com pagamentos 
atrasados há 6 
meses, médicos 
param em Natal

Protesto

Grupo foi até a sede da Prefeitura

Divulgação / Sinmed-RN

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS) abriu 
consulta de preço nesta quar-
ta-feira, 9, para realizar pro-
cesso licitatório de contrata-
ção de empresa especializada 
na incineração de animais de 
pequeno porte. A medida faz 
parte das ações para o contro-
le de cães e gatos submetidos 
a eutanásia pelo CCZ.

Empresa será 
contratada para 
cremar animais 
sacrificados

Na capital

O Governo do Rio Grande do 
Norte decretou situação de emer-
gência nos municípios de Portale-
gre e Viçosa, por 90 dias, em decor-
rência do aumento do número de 
incêndios florestais. O decreto pode 
ser prorrogado por igual período. O 
texto foi publicado em edição extra-
ordinária do Diário Oficial ainda 
nesta quarta-feira, 9.

O fogo, que atinge uma serra 
entre os dois municípios, teve iní-
cio na segunda-feira, 7, e continua 
fora de controle. Já são mais de 40 
horas de combate aos focos de in-
cêndios, que estão espalhados pela 
região. Pelo menos 40 militares 
estão trabalhando no local com a 
ajuda de voluntários, carros-pipa e 
máquinas cedidos pela Prefeitura. 
Equipe da Defesa Civil que está 

no município trabalha junto às 
coordenadorias de Defesa Civil de 
Portalegre e de Viçosa.

Foi elaborado plano de ação 
que inclui o uso de drone para le-
vantamento da área atingida e ma-
peamento dos locais de mais fácil 
acesso aos focos de incêndio. 

Além do aumento do número de 
incêndios, a medida considera os 
graves danos provocados à fauna e 
à flora, a dificuldade na recupera-
ção natural das áreas devastadas 
pelo fogo, agravamento da situação 
hídrica do estado e o impacto socio-
econômico no setor agropecuário.

O decreto permite ao Corpo de 
Bombeiros contratar, mediante 
dispensa de licitação, os serviços 
necessários a mitigar as consequ-
ências provocadas pelos incêndios.

Governo decreta situação de 
emergência por incêndios no 
Somente em outubro, Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais registrou 60 focos no estado

Portalegre e Viçosa



O São Paulo enfrentou o Bahia 
pela quarta vez na temporada 
e mais uma vez não conseguiu 
balançar as redes do adversário. 
Nesta quarta-feira, pela 24ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro, 
o time paulista ficou no 0 a 0 com 
o rival, na Arena Fonte Nova, em 
Salvador, e mostrou que o técnico 
Fernando Diniz terá de trabalhar 
muito para fazer o ataque da equi-
pe funcionar.

Para piorar, o treinador per-
deu ainda no primeiro tempo o 
centroavante Pablo, que convi-
veu com lesões na temporada e 
se machucou novamente, desta 
vez no músculo adutor da coxa 
direita. Sem sua referência na 
frente e com Pato ainda sem rit-
mo de jogo por estar retornando 
após longa ausência no time, a 
missão do São Paulo se tornou 
mais complicada.

No primeiro turno, a partida 
entre os dois times terminou com 
um empate sem gols pelo Brasilei-

rão. Os dois clubes também se en-
frentaram pela Copa do Brasil, na 
fase de oitavas de final, e o Bahia 
venceu ambas as partidas por 1 a 
0, eliminando os paulistas da com-
petição e chegando a três partidas 
sem ser vazado no confronto.

O resultado deixou o São Pau-
lo com 40 pontos, na cola do G4 da 
tabela. O time baiano soma 38 e 
segue tentando se aproximar dos 
seis primeiros colocados, que ga-
rantem vaga na próxima Copa 
Libertadores.
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24ª Rodada - Série A

BOTAFOGO GOIÁS

3x1

Qua, 09/10 | Engenhão | 19h15

CSA INTERNACIONAL

1x0

Qua, 09/10 | Rei Pelé | 19h15

FORTALEZA CHAPECOENSE

2x0
Qua, 09/10 | Castelão | 21h

GRÊMIO CEARÁ

2x1
Qua, 09/10 | Centenário | 21h

BAHIA SÃO PAULO

0x0
Qua, 09/10 | Fonte Nova | 21h

CRUZEIRO FLUMINENSE

0x0

Qua, 09/10 | Mineirão | 21h30

SANTOS PALMEIRAS

2x0
Qua, 09/10 | Vila Belmiro | 21h30

CORINTHIANS

x
Qui, 10/10 | Arena Corinthians | 19h15

AVAÍ VASCO

x
Qui, 10/10 | Ressacada | 19h15

FLAMENGO ATLÉTICO-MG

x

Qui, 10/10 | Maracanã | 20H

ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG         VI           SG

1º  Flamengo 52 23 16 28

2°  Santos 47 24 14 13

3º  Palmeiras 47 24 13 19

4º  Corinthians 42 23 11 12

5º  São Paulo 40 24 10  9

6º  Internacional 38 24  11  6

7º  Grêmio 38 24  10 13

8º  Bahia 38 24  10  8 

9º  Athletico-PR 34 23  10  10

10º  Goiás 33 24  10  -11

11º  Atlético-MG 31 23   9   0

12º  Botafogo 30 24   9  -4

13º  Fortaleza 28 24   8  -6

14º  Vasco da Gama 27 23   7  -9

15º  Fluminense 26 24   7 -9

16º  CSA 25 24   6 -19

17º  Ceará 23 24   6  -3

18º  Cruzeiro 21 24   4  -14

19º  Avaí 16 23      3 -23

20º  Chapecoense 15 24   3 -20

O Santos reassumiu a vice-li-
derança do Campeonato Brasilei-
ro na noite desta quarta-feira, 9. 
Na Vila Belmiro, o time alvinegro 
jogou com autoridade e impôs a 
primeira derrota de Mano Mene-
zes no comando do Palmeiras, ao 
ganhar por 2 a 0, resultado que 
permite ao Flamengo aumentar a 
vantagem na ponta.

Agora, Santos e Palmeiras têm 
os mesmos 47 pontos ganhos, mas 
o time alvinegro contabiliza uma 
vitória a mais (14 a 13) e, portan-
to, detém o segundo lugar. O Pei-
xe volta à segunda colocação após 
cinco rodadas. Com 52 pontos, o 
Flamengo encara o Atlético-MG às 
20 horas (de Brasília) desta quin-
ta-feira, 10, no Maracanã, e pode 
chegar a 55 - abrindo oito pontos de 
vantagem.

Pela 25ª rodada do Campeona-
to Brasileiro, o Palmeiras volta a 
campo para enfrentar o Botafogo 
às 21 horas de sábado, no estádio 
do Pacaembu. Já o Santos tem co-
mo próximo adversário no torneio o 
Internacional a partir das 16 horas 
de domingo, no Beira-Rio.

Pouco depois de Jailson salvar 
em cobrança de falta de Jean Mon-
ta, o Santos conseguiu inaugurar o 
marcador na Vila Belmiro. Aos 12 
minutos do primeiro tempo, San-
chez levou na área e Gustavo Hen-
rique cabeceou para o gol. Marcos 
Rocha deu condição e o zagueiro, 
sem ser encodado, subiu entre 
Luan e Vitor Hugo.

Apoiado por sua torcida, o San-
tos ampliou a vantagem ainda aos 
17 minutos do primeiro tempo. 
Jailson rebateu chute de Pituca e, 
no rebote, Marinho completou pa-
ra o gol. A assistente Neuza Back 
marcou impedimento, mas o VAR 
confirmou o gol corretamente.

Com dores na coxa direita, 
Luiz Adriano acabou substituído 

por Carlos Eduardo. Em uma ra-
ra aproximação do gol santista no 
primeiro tempo, Dudu passou pela 
marcação e bateu cruzado para de-
fesa parcial de Everson. No rebote, 
Willian não conseguiu aproveitar.

Com vantagem segura no mar-
cador, sem se expor no campo de 
defesa, o Santos passou a jogar de 
maneira mais cadenciada na etapa 
final. O Palmeiras, lento na transi-
ção, até conseguiu levar a bola até 
o ataque, mas tinha dificuldades 
para ameaçar o gol de Everson.

A vida do Santos na partida 
ficou ainda mais tranquila aos 27 
minutos do segundo tempo, quan-
do Willian deu entrada dura sobre 
Diego Pituca. Alertado pelo VAR, o 
árbitro Flavio de Souza viu a joga-
da pelo monitor e resolveu expul-
sar o atacante palmeirense.

Em superioridade numérica, 
o Santos procurou trocar passes 
para manter a posse de bola du-
rante os minutos finais. Sem correr 
riscos, o time mandante garantiu o 
triunfo que precisava para assumir 
a vice-liderança do Campeonato 
Brasileiro.

Zagueiro palmeirense Victor Hugo e atacante Sasha dividem bola em lance do 1º tempo

Equipes repetiram nesta quarta-feira, na Fonte Nova, mesmo placar do 1º turno

Santos faz dois gols em 5 minutos, vence 
Palmeiras na Vila e volta à vice-liderança
Equipes somam 47 pontos ganhos, mas Santos leva a melhor nos critérios de desempate, pois
tem mais vitórias (14 a 13). Se Flamengo vencer hoje no Maracanã, abre oito pontos de vantagem

Brasileirão

Globoesporte.com / Reprodução

Em quarto jogo na temporada,
Bahia e São Paulo ficam no 0 a 0

Fonte Nova

Felipe Oliveira / Bahia

Odair Hellmann saiu do 
estádio Rei Pelé, após a derro-
ta para o CSA por 1 a 0, como 
técnico do Internacional. Ain-
da no vestiário, a diretoria 
se reuniu com o treinador e 
definiu não tomar nenhuma 
decisão com a cabeça quente. 

O vice-presidente do clu-
be, Roberto Melo, assegurou 
o treinador neste momento, 
mas revelou uma reunião pa-
ra definir o futuro dele hoje.

“Ele é o treinador nesse 
momento. Estamos fazendo 
um trabalho de dois anos. 
Vamos chegar em Porto Ale-
gre, sentar e conversar sobre 
o que é melhor para o futebol 
do clube”, avisou.

A derrota em Maceió (AL) 
frustrou todo o elenco do In-
ternacional. Os jogadores dei-
xaram o campo também sem 
dar entrevistas.

Inter fará reunião 
para definir se 
Odair segue como 
treinador do time

Após derrota
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Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

certificado de garantia, tudo isso em uma 
loja confortável com um atendimento 

individual onde você tem o tempo 
necessário para fazer uma escolha que 

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

A volta de antigas novelas 
sempre será uma necessidade

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
O resultado no ar e a audiência que vem con-

quistando atestam o acerto da Globo em 
realizar uma nova versão de “Éramos Seis”, 

depois de Record, Tupi duas vezes e SBT, em 1994.
A aceitação do público se dá, naturalmente, 

por se tratar de um trabalho de qualidade, desde 
o original de Maria José Dupré, passando pelas 
adaptações de Ciro Bassini, Pola Civelli, Silvio 
de Abreu e Rubens Ewald Filho, e a atual de Ân-
gela Chaves.

E também porque, para muitos, é novidade. A 
sua última exibição foi há 25 anos.

Evidente que há a necessidade de se investir 
em novos trabalhos, em textos originais, mas 
também é importante pensar em produzir nova-
mente algumas das muitas novelas de sucesso do 
passado.

Já imaginou quantas podem ser incluídas nes-
ta lista? De barato, é possível citar algumas como 
“Roque Santeiro”, “Rainha da Sucata”, “O Salva-
dor da Pátria” e “Tieta”, entre tantas outras.

É preciso considerar o público novo. O cinema 
faz muito isso. Por que a televisão também não? 
Ou por que não faz mais?

VOLTA DA ISIS
Isis Valverde, depois de longo 

afastamento, já está totalmente 
envolvida com seu novo trabalho 
na Globo, “Amor de Mãe”, subs-
tituta de “A Dona do Pedaço”.

Neste seu retorno, ela será 
Betina, uma enfermeira do hos-
pital onde Leila (Arieta Corrêa) 
está internada e Brenda (Clara 
Galinari) faz tratamento.

TRAMA COSTURADA
Neste primeiro trabalho da 

autora Manuela Dias na faixa 
das 21h, a personagem da Isis 
vai conhecer Magno (Juliano Ca-
zarré), marido de Leila e pai de 
Brenda, e os dois vão se envolver.

Em meio a isso, Betina so-
frerá intensa perseguição do seu 
ex, Vicente (Rodrigo Garcia), que 
não aceita a separação. 

 A FILA ANDA
Em “Bom Sucesso”, capítulo 

desta quinta-feira, Gisele (She-
ron Menezzes), decepcionada com 
Diogo (Armando Babaioff), resolve 
dar uma chance para Yuri (Mar-
cello Melo Jr), que está no Rio de 
Janeiro para fazer Mestrado em 
Economia e começa a trabalhar 
como garçom no bar Chapeleiro 
Maluco. Ela toma a iniciativa de 
convidá-lo para sua casa.

João Cotta/ TV Globo

Victor Pollak / Globo

JORNALISMO
Daniel Adjuto foi deslocado de Brasília para Salvador, com a missão 

de acompanhar a repercussão e preparar matérias especiais da canoni-
zação de Irmã Dulce para o “SBT Brasil”.

Mas a possibilidade de acertar com a CNN Brasil ainda existe. A 
próxima semana pode ser decisiva.

VAI COM CALMA
Nada se deve esperar da nova Record News para os próximos meses 

ou no começo do próximo ano.
O processo de reformulação do canal envolve muitos acordos, inclu-

sive com grupos do exterior. Talvez só no segundo semestre de 2020. E 
olhe lá. 

CINEMA
Confirmado para o dia 31, o lançamento de “O Intruso”, um suspen-

se, gênero pouco explorado pelo cinema brasileiro.
No elenco, Eriberto Leão, Danton Mello, Lu Grimaldi, Genézio de 

Barros, Juliana Knust, Charles Daves, Karla Muga e a menina Ingrid 
Clemente. Direção de Paulo Fontenelle.

FURACÃO
Antes da viagem ao México, 

o elenco da próxima novela das 
sete, “Salve-se Quem Puder”, 
tem gravado cenas dos primeiros 
capítulos no Rio de Janeiro como 
se estivesse enfrentando um fu-
racão em Cancún.

São várias sequências inva-
dindo a madrugada e debaixo 
d’água, movimentando os perso-
nagens de Deborah Secco, Vitó-
ria Strada, Felipe Simas e Julia-
na Paiva.

RECORDE DA GLOBO
A Globo alcançou em setem-

bro a melhor média mensal do 
horário nobre dos últimos dois 
anos em São Paulo. Desde outu-
bro de 2017, não registrava 29 
pontos e 45% de participação na 
faixa das 18h às 24h de segunda 
a sexta.

O resultado pode ser explica-
do pelo bom resultado das nove-
las, desde o “Vale a Pena Ver de 
Novo” até “A Dona do Pedaço”

NÚMEROS
“Por Amor”, com 19 pontos, alcançou a maior média mensal do 

“Vale a Pena” desde o último mês de “Senhora do Destino”, exibida 
em novembro de 2017. “Malhação: Toda Forma de Amar” igualou 
sua melhor média mensal, também com 19, pelo terceiro mês con-
secutivo.

Na reta final, “Órfãos da Terra”, com 23 pontos, teve o melhor 
resultado mensal de uma novela das seis desde março de 2018. 
“Bom Sucesso” fechou com 29 e “A Dona do Pedaço”, 38, igualou a 
maior média da novela das 21h desde maio de 2018.

n Pelo movimento na Rede TV!, o projeto semanal dos “Cassetas” só 
deverá vingar em 2020...

n ...Agora, a prioridade do grupo atende por “Casseta & Planeta 
30 Anos – World Tour”, show comemorativo que estreia dia 26 em 
Maceió.

n  Otaviano Costa e a atriz Duda Matte estarão sábado no 
“Programa da Maisa”(SBT).

n Wanderley Villa Nova assina a direção do programa do Netinho de 
Paula que estreia dia 20 na Rede TV!, com exibição das 14h às 15h30...

n ...As gravações começaram terça-feira.

n Em tempo de filmagens no Rio de Janeiro a comédia “Cedo De-
mais”, com direção de José Lavigne e participações de Yuri Marçal, 
Thati Lopes, Vitor Thiré, Gabriel Godoy, Valentina Bandeira, Bella 
Camero e Kayky Brito.

n Naiara Azevedo gravou terça no Rio o clipe de sua nova 
música “Manda Áudio”, com participação de Dilsinho.

n Ticiane Pinheiro volta ao programa “Hoje em Dia” na próxima 
segunda-feira, após licença-maternidade....

n ...Por sua vez, Renata Alves entra em férias nesta sexta-feira.

n Pelo que apresentou no episódio de estreia, a série “Segunda Cha-
mada” tem tudo para fazer uma grande jornada na Globo. Elenco, 
roteiro e direção afinadíssimos...

n  ... Os depoimentos reais foram outro ponto alto.

 

Bate-Rebate



O São Paulo enfrentou o Bahia 
pela quarta vez na temporada 
e mais uma vez não conseguiu 
balançar as redes do adversário. 
Nesta quarta-feira, pela 24ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro, 
o time paulista ficou no 0 a 0 com 
o rival, na Arena Fonte Nova, em 
Salvador, e mostrou que o técnico 
Fernando Diniz terá de trabalhar 
muito para fazer o ataque da equi-
pe funcionar.

Para piorar, o treinador per-
deu ainda no primeiro tempo o 
centroavante Pablo, que convi-
veu com lesões na temporada e 
se machucou novamente, desta 
vez no músculo adutor da coxa 
direita. Sem sua referência na 
frente e com Pato ainda sem rit-
mo de jogo por estar retornando 
após longa ausência no time, a 
missão do São Paulo se tornou 
mais complicada.

No primeiro turno, a partida 
entre os dois times terminou com 
um empate sem gols pelo Brasilei-

rão. Os dois clubes também se en-
frentaram pela Copa do Brasil, na 
fase de oitavas de final, e o Bahia 
venceu ambas as partidas por 1 a 
0, eliminando os paulistas da com-
petição e chegando a três partidas 
sem ser vazado no confronto.

O resultado deixou o São Pau-
lo com 40 pontos, na cola do G4 da 
tabela. O time baiano soma 38 e 
segue tentando se aproximar dos 
seis primeiros colocados, que ga-
rantem vaga na próxima Copa 
Libertadores.

QUINTA-FEIRA, 10.10.2019 Esportes 13

24ª Rodada - Série A

BOTAFOGO GOIÁS

3x1

Qua, 09/10 | Engenhão | 19h15

CSA INTERNACIONAL

1x0

Qua, 09/10 | Rei Pelé | 19h15

FORTALEZA CHAPECOENSE

2x0
Qua, 09/10 | Castelão | 21h

GRÊMIO CEARÁ

2x1
Qua, 09/10 | Centenário | 21h

BAHIA SÃO PAULO

0x0
Qua, 09/10 | Fonte Nova | 21h

CRUZEIRO FLUMINENSE

0x0

Qua, 09/10 | Mineirão | 21h30

SANTOS PALMEIRAS

2x0
Qua, 09/10 | Vila Belmiro | 21h30

CORINTHIANS

x
Qui, 10/10 | Arena Corinthians | 19h15

AVAÍ VASCO

x
Qui, 10/10 | Ressacada | 19h15

FLAMENGO ATLÉTICO-MG

x

Qui, 10/10 | Maracanã | 20H

ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG         VI           SG

1º  Flamengo 52 23 16 28

2°  Santos 47 24 14 13

3º  Palmeiras 47 24 13 19

4º  Corinthians 42 23 11 12

5º  São Paulo 40 24 10  9

6º  Internacional 38 24  11  6

7º  Grêmio 38 24  10 13

8º  Bahia 38 24  10  8 

9º  Athletico-PR 34 23  10  10

10º  Goiás 33 24  10  -11

11º  Atlético-MG 31 23   9   0

12º  Botafogo 30 24   9  -4

13º  Fortaleza 28 24   8  -6

14º  Vasco da Gama 27 23   7  -9

15º  Fluminense 26 24   7 -9

16º  CSA 25 24   6 -19

17º  Ceará 23 24   6  -3

18º  Cruzeiro 21 24   4  -14

19º  Avaí 16 23      3 -23

20º  Chapecoense 15 24   3 -20

O Santos reassumiu a vice-li-
derança do Campeonato Brasilei-
ro na noite desta quarta-feira, 9. 
Na Vila Belmiro, o time alvinegro 
jogou com autoridade e impôs a 
primeira derrota de Mano Mene-
zes no comando do Palmeiras, ao 
ganhar por 2 a 0, resultado que 
permite ao Flamengo aumentar a 
vantagem na ponta.

Agora, Santos e Palmeiras têm 
os mesmos 47 pontos ganhos, mas 
o time alvinegro contabiliza uma 
vitória a mais (14 a 13) e, portan-
to, detém o segundo lugar. O Pei-
xe volta à segunda colocação após 
cinco rodadas. Com 52 pontos, o 
Flamengo encara o Atlético-MG às 
20 horas (de Brasília) desta quin-
ta-feira, 10, no Maracanã, e pode 
chegar a 55 - abrindo oito pontos de 
vantagem.

Pela 25ª rodada do Campeona-
to Brasileiro, o Palmeiras volta a 
campo para enfrentar o Botafogo 
às 21 horas de sábado, no estádio 
do Pacaembu. Já o Santos tem co-
mo próximo adversário no torneio o 
Internacional a partir das 16 horas 
de domingo, no Beira-Rio.

Pouco depois de Jailson salvar 
em cobrança de falta de Jean Mon-
ta, o Santos conseguiu inaugurar o 
marcador na Vila Belmiro. Aos 12 
minutos do primeiro tempo, San-
chez levou na área e Gustavo Hen-
rique cabeceou para o gol. Marcos 
Rocha deu condição e o zagueiro, 
sem ser encodado, subiu entre 
Luan e Vitor Hugo.

Apoiado por sua torcida, o San-
tos ampliou a vantagem ainda aos 
17 minutos do primeiro tempo. 
Jailson rebateu chute de Pituca e, 
no rebote, Marinho completou pa-
ra o gol. A assistente Neuza Back 
marcou impedimento, mas o VAR 
confirmou o gol corretamente.

Com dores na coxa direita, 
Luiz Adriano acabou substituído 

por Carlos Eduardo. Em uma ra-
ra aproximação do gol santista no 
primeiro tempo, Dudu passou pela 
marcação e bateu cruzado para de-
fesa parcial de Everson. No rebote, 
Willian não conseguiu aproveitar.

Com vantagem segura no mar-
cador, sem se expor no campo de 
defesa, o Santos passou a jogar de 
maneira mais cadenciada na etapa 
final. O Palmeiras, lento na transi-
ção, até conseguiu levar a bola até 
o ataque, mas tinha dificuldades 
para ameaçar o gol de Everson.

A vida do Santos na partida 
ficou ainda mais tranquila aos 27 
minutos do segundo tempo, quan-
do Willian deu entrada dura sobre 
Diego Pituca. Alertado pelo VAR, o 
árbitro Flavio de Souza viu a joga-
da pelo monitor e resolveu expul-
sar o atacante palmeirense.

Em superioridade numérica, 
o Santos procurou trocar passes 
para manter a posse de bola du-
rante os minutos finais. Sem correr 
riscos, o time mandante garantiu o 
triunfo que precisava para assumir 
a vice-liderança do Campeonato 
Brasileiro.

Zagueiro palmeirense Victor Hugo e atacante Sasha dividem bola em lance do 1º tempo

Equipes repetiram nesta quarta-feira, na Fonte Nova, mesmo placar do 1º turno

Santos faz dois gols em 5 minutos, vence 
Palmeiras na Vila e volta à vice-liderança
Equipes somam 47 pontos ganhos, mas Santos leva a melhor nos critérios de desempate, pois
tem mais vitórias (14 a 13). Se Flamengo vencer hoje no Maracanã, abre oito pontos de vantagem

Brasileirão

Globoesporte.com / Reprodução

Em quarto jogo na temporada,
Bahia e São Paulo ficam no 0 a 0

Fonte Nova

Felipe Oliveira / Bahia

Odair Hellmann saiu do 
estádio Rei Pelé, após a derro-
ta para o CSA por 1 a 0, como 
técnico do Internacional. Ain-
da no vestiário, a diretoria 
se reuniu com o treinador e 
definiu não tomar nenhuma 
decisão com a cabeça quente. 

O vice-presidente do clu-
be, Roberto Melo, assegurou 
o treinador neste momento, 
mas revelou uma reunião pa-
ra definir o futuro dele hoje.

“Ele é o treinador nesse 
momento. Estamos fazendo 
um trabalho de dois anos. 
Vamos chegar em Porto Ale-
gre, sentar e conversar sobre 
o que é melhor para o futebol 
do clube”, avisou.

A derrota em Maceió (AL) 
frustrou todo o elenco do In-
ternacional. Os jogadores dei-
xaram o campo também sem 
dar entrevistas.

Inter fará reunião 
para definir se 
Odair segue como 
treinador do time

Após derrota
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Acabou a espera. A Apple 
confirmou nesta quarta-feira, 
9, que os novos iPhone 11, 11 
Pro e 11 Pro Max serão lan-
çados no Brasil em 18 de ou-
tubro. O modelo mais barato, 
o iPhone 11 com 64 GB de 
memória interna, custará R$ 
4.999. Já o mais caro, o iPho-
ne 11 Pro de 512 GB, sairá 
por R$ 9.599. A informação é 
do site Tecnoblog.

Interessante notar que, 
apesar de salgados, alguns 
preços são menores do que os 
praticados no ano passado. 
Na época, o iPhone mais em 
conta (XR de 64 GB) saia por 
R$ 5.199. Já o modelo mais 
caro, o XS Max de 512 GB, 
saía por R$ 10 mil. Segundo 
a Apple, haverá um desconto 
de 10% para pagamento à 
vista.

Abaixo, listamos todos 
as configurações que estarão 
disponíveis no mercado na-
cional e seus preços:

A Terra pode ser atingida 
por uma tempestade solar de 
proporções cataclísmicas nos 
próximos 100 anos, causando 
falhas de satélites, apagões e 
outros problemas. O alerta foi 
dado em um novo estudo do 
Serviço Geológico dos Estados 
Unidos, conduzido pelo geofísi-
co Jeffrey J. Love.

No artigo, publicado em 
julho pela revista Space Wea-
ther, foram analisados dados 
das duas maiores tempestades 
geomagnéticas que atingiram a 
Terra. A conclusão: existe uma 
possibilidade relativamente 
alta de que um evento mais po-
deroso ocorra em até 100 anos.

Linha iPhone 11 
chega ao Brasil 
custando a partir 
de R$ 4,9 mil

Tempestade 
solar cataclísmica 
pode atingir a 
Terra em 100 anos

Novidade

Previsão

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A Associação para desenvolvimento sustentável dos ostreicultores de Senador Georgino Ave-
lino - OSTRAGUARAIRA, CNPJ nº 32.857.150/0001-02, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada (LS), para a implantação de cultivo ostras nativas, localizada na lagoa de 
Guaraíras, município de Senador Georgino Avelino/RN.

Adailma Alexandre de Almeida
Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A firma J. E. DANTAS FILHO de CNPJ: 28.649.771/0001-23, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação - LO, com prazo de validade até 16/07/2020, para a revenda Varejista 
de Combustíveis Líquidos, localizada na Rua Inácio Soares Barbosa, 1140 – Cruz do Monte 
– Parelhas/RN.

JOSÉ ERNANDES DANTAS FILHO
Dir. Presidente

 PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)

J. L. DE AQUINO E CIA LTDA, CNPJ 19.131.344/0001-68, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, a Licença Previa (LP) para a construção de um Galpão Comercial, localizado na Rua 
Manoel Alexandre, nº 1036, bairro Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000. 

 Nome do Representante Legal 
J. L. DE AQUINO E CIA LTDA

LICENÇA AMBIENTAL

AURINO COUTO DE MACEDO NETO, CPF: 366.889.594/53 torna público, con-
forme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 04/04/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 012097/2019-23 a Licença Ambiental de 
Operação de uma Residência Unifamiliar, localizado na ZPA-1 Subsona 02, situado 
na Av. Tropical, nº 252, Pitimbu, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.
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Substituto – Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado 
pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: a Sra. ANA CAROLINA DE SOUZA CRUZ, brasileira, solteira, museóloga, portadora do 
CPF/MF n° 966.202.264-34, RG n° 32582652-3, residente e domiciliado na QMSW 05, Lote 06, Bloco 
05, Ap. 269, bairro Sudoeste, Brasília – DF, CEP: 70680.524, 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 Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/
RN, CEP 59.178-000, com 737,83m² (setecentos e trinta e sete metros e oitenta e três decímetros 
quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, núme-
ro 1.0101.022.05.0918.0000.2 e sequencial número 1.000219.7, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes 
descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 44,19m, do ponto P2 ao P3 com 10,00m, 
do ponto P3 ao P4 com 1,50m, com a Sra. Luciana Maria de Sales Souza, com o Sr. Fausto Dionisio 
Penalva e com a Rua Cajarana, totalizando um limite norte com 55,69m; Ao Sul, do ponto P5 ao 96 com 
25,60m, com o Sr. Joao Lourenço, do P6 ao P7 com 10,00m do P7 ao P8 com 25,23m com a Sra. Ana 
Carolina de Souza Cruz, totalizando um limite Sul com 60,83m; Ao Leste, do ponto P4 ao P5 com 32,86m 
com a Sra. Michele Rondon; Ao Oeste, do ponto P8 ao P1 com 08,35m, com a Rua do Sol.  Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN n° RN20190272914.  Imóvel não registrado no car-
tório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 71.565,00. 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. Fausto Dionisio Penalva, o Sr. 
João Lourenço, a Sra. Michele Rondon, a Sra. Luciana Maria de Sales Souza, bem como tercei-
ros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo mani-
festar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo pre-
visto 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, 18.09.2019

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: a Sra. TATIANA HELENA GOMES DA COSTA, brasileira, solteira, gerente comercial, nasci-
da aos 16/11/1983, portadora do RG sob o n° 2680301 – SSP/PB, inscrita no CPF sob o n° 046.512.714-
21, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 139, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP n° 
59.179-000, 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 Tatui, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 312,00m² (trezentos e doze metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tri-
butação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.022.11.1958.0000.3 e sequencial número 1.008286.7 
em nome dos antigos possuidores, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do 
ponto P1 ao P2 com 26,00m, com a Sra. Maria Eugenia Macreda; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 12,00m, com 
a Rua Tatuí; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 26,00m, com o Sr. José de Anchieta Pereira; Ao Oeste, do ponto P4 
ao P1 com 12,00m, com a Pousada Império do Sol. Com as Seguintes Coordenadas Geográficas:
P1/-6/14/19,5223/0,00000/-35/02/40,7489/0,00000/273771,850/9309961,510/25/
P2/-6/14/19,3116/0,00000/-35/02/39,9298/0,00000/273797,010/9309968,080/25/
P3/-6/14/19,6899/0,00000/-35/02/39,8327/0,00000/273800,040/9309956,470/25/
P4/-6/14/19,9005/0,00000/-35/02/40,6518/0,00000/273774,880/9309949,900/25/. Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 40.000,00. 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 a Sra. Maria Eugenia Macreda, o Sr. Jose 
de Anchieta Pereira, a Pousada Império do Sol, 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 anuên-
cia 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 aces-
sões 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 previs-
to neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

DES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado 
pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: o Sr. PAULO MAGNO DE MELO E SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 
23/03/1973, portador do CPF/MF de n° 753.798.304-63, residente e domiciliado na Rua Jornalista Ali-
rio Wanderley, n° 215, Apto n° 1505, Bairro Treze de Maio, João Pessoa/PB, CEP: 58.025-090, por 
intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José,  1993, Lagoa 
Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17,  Natal/RN, CEP: 59.063-150.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Terceira Travessa da Cancela, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 577,85m² (quinhentos e setenta e sete metros e oitenta e cinco 
decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.024.01.0290.0000.6 e sequencial n° 10080260, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao 
norte, do ponto P1 ao P2 com 30,90m, com o Sr. Francisco Moreira Freire; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 
com 21,70m, com a Sra. Sonia Brunelli; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 19,90, com a Terceira Travessa 
da Cancela; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 21,80m com o Sr. Francisco Barbosa. Imóvel não regis-
trado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 55.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Barbosa, a Sra. Sonia 
Brunelli, o Sr. Francisco Moreira Freire, bem como terceiros eventualmente interessados cientes 
da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigi-
dos 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: o Sr. SIMONE ALBONI, italiano, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, 
nascido em 26/03/1969, portador do RNE de n° V4440312, inscrito sob o CPF/MF de n° 014.500.554-27, 
residente e domiciliado na Rua Cruzeiro do Sul, n° 251, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 
por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José,  1993, Lagoa Nova, 
Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17,  Natal/RN, CEP: 59.063-150.
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado com frente para a  Rua do Sol e fundos para a Rua das 
Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 3.885,85m² (Três mil, oitocentos e oitenta e 
cinco metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município  de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.023.05.2503.0000.5 e sequencial n° 1.000771.7, CEP: 59.178-000.
Confrontantes: Ao Norte, com Francisco Gaudêncio Torquato do Rego;- ao Leste, com Rua do Sol;- ao 
Sul, com André Stein Achar;- e, ao Oeste, com a Rua das Pedrinhas. Memorial correspondente ao ser-
viço registrado no CREA-RN n° RN20170157857     Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 316.400,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Gaudêncio Torquato do 
Rego, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimen-
to 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 adver-
tência 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, 18.09.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

- iPhone 11 de 64 GB: R$ 4.999
- iPhone 11 de 128 GB: R$ 5.299
- iPhone 11 de 256 GB: R$ 5.799
- iPhone 11 Pro de 64 GB: R$ 6.999
- iPhone 11 Pro de 256 GB: R$ 7.799
- iPhone 11 Pro de 512 GB: R$ 8.999
- iPhone 11 Pro Max de 64 GB: R$ 7.599
- iPhone 11 Pro Max de 256 GB: R$ 8.399
- iPhone 11 Pro Max de 512 GB: R$ 9.599
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VDF
DEPRECIAR

CERCAONDE
ZOMATAS
EDALILA

AMORIDNC
ABSOLVIÇÃO

RGUIAOR
DOCAANAV

ELAALTO
MOAGEMR

MANGAETICO
BREUFONEC

ÇADOTADA
CONSIDERAR

Tipo de 
microcom-

putador

Gênero
de filme
que faz
chorar

Dia após
dia

Última
etapa da
compe-

tição

Animal
abatido

no mata-
douro

Desvalo-
rizar; des-
merecer 

Proteção
de sítios
e fazen-

das

Persona-
gem como
Dengoso
(Lit. inf.)

Amada de
Sansão
(Bíblia)

Ave negra 
conside-

rada
agourenta

(?) Gri-
maldi,
atriz 

brasileira

Nélson
Carneiro,
político

Declara-
ção de

inocência
pelo juiz

(?) Capone,
famoso
mafioso
dos EUA

Tricam-
peão
(red.)

"(?) de
Março",
sucesso
da MPB

Por (?): 
superfi-

cialmente

Máquina
que

produz
tecidos

Enfeite de
cabeça

usado pe-
lo cacique

(?) de
ouvido,

acessório 
do mp4

Concede;
oferece

Verdadeiro; real
Meses do início e do

fim do verão, no
Brasil 

Segunda
vogal

Afeição
profunda

Parte
do cais

(?) Salva-
dor, país

Ato de tri-
turar café

Fruta de pol-
pa amarela

Escuridão
total (fig.)
Levar em

conta 

Profissional
de turismo

Cópia
genética

Tira a vida
de alguém
Substância
alucinógena

(?) Botafo-
go, bailarina
Nome da 

letra muda

Relativo 
à moral

Fast-(?), tipo
de lanche

Em que
lugar?

Suaviza
(a dor)

Assumida
como filha
Antecede

o "O"

3/rês. 4/breu — doca — food — vero. 5/drama.

HORÓSCOPO

Você pode se preocupar com grana ou 
carreira hoje, mas os astros indicam 
que seus instintos podem ajudar a 
resolver qualquer situação. A dois, 
momento de compartilhar sonhos e 
apimentar a intimidade.

Pode ter que adiar um compromisso 
por causa de um mal-estar passageiro. 
Mas logo a rotina voltará ao normal 
e você terá energia de sobra para 
colocar as tarefas em dia. Na união, 
mostre que é parceiro(a).

Bom astral para se concentrar nos 
seus sonhos e ideais para o futuro. 
Será mais fácil encontrar aliados 
para o seus projetos. Romance em 
ótima fase. Estimule o diálogo e o 
companheirismo.

No serviço, vai usar toda sua simpatia 
e boa lábia para agradar a clientela. 
Pode fazer contatos importantes para 
sua carreira. Há boas chances de 
iniciar um namoro. Na união, invista 
em carinho e sedução.

A Lua deixa seu signo mais 
ambicioso e você fará o que estiver 
ao seu alcance para se destacar. 
No trabalho, fase ideal para cumprir 
metas. A dois, bom dia para 
conversar e planejar o futuro.

No trabalho, talvez queira se isolar 
um pouco para se concentrar melhor. 
Boa fase para retomar um antigo 
projeto. Pode até faturar uma grana 
extra com isso. 

Você terá muita facilidade para 
aprender. Siga o exemplo de gente 
sábia e bem-sucedida. Namoro a 
distância recebe bons estímulos. Você 
também pode se declarar a alguém 
especial.

Boa época para vender o seu peixe. 
Encontros e papos animados com os 
amigos. Se você está livre, aproveite para 
conhecer gente nova e paquerar. Na vida 
a dois, a cumplicidade só vai aumentar.

Bom dia para promover mudanças 
ou conquistar mais estabilidade no 
trabalho. E que tal dar o primeiro 
passo para se reconciliar com 
parente? Forte atração por colega ou 
pessoa mais experiente.

Controlar os gastos não será tarefa fácil 
hoje. No amor, lances superficiais não 
vão satisfazer você: busque algo sério 
e estável. Se já tem seu amor, saiba 
valorizar e pegue leve com cobranças.

Trabalhar em equipe continua sendo 
uma boa opção, por isso, some 
forças com os colegas para atingirem 
as metas em comum. Namoro 
recente tem tudo para se firmar e 
ganhar mais segurança.

Use e abuse da criatividade hoje. 
Além de ter ótimas ideias, você terá 
muita facilidade para compreender e 
convencer as pessoas. Cubra seu bem 
de carinho, companheirismo e atenção.

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)

NOVELAS

Carmelinda conta para Téo onde Jô está trabalhando e ele avisa Maria da Paz. Fabiana descobre 
que Maria da Paz participará de um concurso de bolos. Maria da Paz implora para Régis assinar o 
divórcio. Fabiana convence Abel a se inscrever no concurso de bolos. Carmelinda sugere que Jô 
se desculpe com Maria da Paz. Marlene sofre quando Antero anuncia seu jantar de noivado com 
Evelina. Camilo é obrigado a trabalhar com uma investigadora. Nívea promete mandar Merlin para 
estudar fora do país. Cássia não aceita jantar com Leandro e Agno.

A DONA DO PEDAÇO

Júlio tenta correr atrás de Alfredo, mas o menino desaparece. Zeca estranha a visita da moça 
enviada por Clóvis. Almeida visita Clotilde, e Olga se irrita. Júlio vai à delegacia com Almeida. 
Afonso se preocupa com o sumiço de Alfredo. Olga implica com Clotilde. Júlio vai com Almeida e 
o delegado identificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso recebe um telefonema misterioso. 
Assad gosta de saber que Júlio tem parentes ricos. Zeca consegue o endereço de Lola. Shirley 
desmaia ao atender um telefonema. 

ÉRAMOS SEIS

Nana decide presentear Gisele com um vestido da loja Chic, e manda a assistente ir à loja 
escolher. Marcos convida Natasha para passar o Natal na mansão. Toshi aceita passar 
o Natal com a família de Léo. Diogo e Jennifer ficam juntos na Chic. Gisele desconfia de 
Diogo ao ver Jeniffer saindo da mesma cabine em que o advogado estava. Thaíssa pede 
desculpas a Evelyn. 

Lorena não aceita a entrada da Ester no Clubinho. João e Marcelo acham que Mosquito e 
Zóio tem relação com o sumiço de Feijão. Nancy faz a entrevista na Ruth Goulart. Paulo, 
pai de Eric, se recusa a devolver os equipamentos vendidos por Luigi. Sérgio pede para 
Luigi ser franco com sua família e avise caso esteja sofrendo bullying de seus colegas no 
colégio. Verônica e Arlete mobilizam o CLP na busca pelo cachorro de João. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O fraco desempenho dos clubes 
do Rio Grande do Norte na tempo-
rada de 2019 deve fazer com que o 
estado perca de uma de suas três 
vagas na Copa do Brasil do ano 
que vem. Pelo menos é isso o que 
deixa claro um ofício da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF) 
encaminhado às federações esta-
duais na última terça-feira, 8. Co-
mo as vagas para o torneio nacio-
nal são destinadas de acordo com 
o Ranking das Federações (RNF), 
o RN, provavelmente, cairá de três 
para duas vagas em 2020.

De acordo com a CBF, as vagas 
da Copa do Brasil são distribuídas 
da seguinte maneira: as federações 
que ocupam o 1º e o 2º lugar pos-
suem 5 vagas cada, e as que estão 
entre o 3º e o 5º lugar têm 4 vagas 
cada. Já as que estão entre o 6º e 
o 14º lugar possuem 3 vagas cada 
uma; as federações ocupantes do 15º 
ao 22º lugar contam com duas vagas 
cada; e as que estão entre 23º e 27º 
lugar só tem direito a uma vaga.

Atualmente, a Federação 
Norte-Rio Grandense de Futebol 
(FNF) ocupa a 14ª colocação no 
ranking e, portanto, teve direito 
a 3 vagas na Copa do Brasil deste 
ano (participaram ABC, América e 
Santa Cruz de Natal). Para o ano 
que vem, a FNF deve perder posi-
ção e ficar, pelo menos, do 15º lugar 

em diante, com direito a apenas 2 
vagas. Se isso se confirmar, Amé-
rica e ABC (atual campeão e vice 
do Estadual) serão indicados, e o 
Globo (atual 3º colocado) ficará de 
fora do torneio.

“A pontuação das federações 
neste ranking é baseada no de-
sempenho dos seus clubes em com-
petições nacionais. Como tivemos 
dois rebaixamentos da Série C 
pra Série D e, somado a isso, não 
tivemos nenhum acesso da Série D 
pra Série C, muito provavelmente 
perderemos posições. Infelizmen-
te a perda da vaga vai acontecer, 
até porque federações que estão 
abaixo da nossa este ano tiveram 
clubes com melhores desempenhos 
nos torneios da CBF”, admitiu o 
presidente da FNF, José Vanildo.

A Federação Maranhense de 
Futebol (FMF), que hoje é a 15ª 
colocada no ranking, é quem de-
ve ultrapassar a FNF e herdar a 
terceira vaga na Copa do Brasil 
de 2020. Isso porque, em 2019, o 
Sampaio Corrêa terminou a Série 
C como vice-campeão e o Impera-
triz alcançou a fase de quartas de 
final no mesmo torneio. Esses bons 
desempenhos serão determinan-
tes para o aumento da pontuação 
da entidade no RNF de 2020, que 
deve ser divulgado em dezembro 
deste ano.

RN deve perder uma de suas 
vagas na Copa do Brasil 2020
Queda da FNF no ranking da CBF vai interferir na 
destinação das vagas potiguares para o torneio

Baque

Futebol potiguar deve ter apenas dois representantes no torneio nacional do ano que vem

Divulgação / CBF

Milan anuncia Stefano Pioli 
como técnico e revolta torcida

Itália

O Milan confirmou nesta 
quarta-feira, 9, Stefano Pioli 
como novo técnico da equipe. O 
treinador italiano de 53 anos, as-
sinou por dois anos com o clube e 
irá substituir Marco Giampaolo, 
demitido após sete jogos.

O fato de ter comandado o 
clube rival, Inter de Milão, entre 
2016 e 2017, foi motivo de revolta 
nas redes sociais dos torcedores 
do Milan, que colocaram a has-
tag #Pioliout como trending topi-
cs no Twitter ainda na terça, 8.
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