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COOPERATIVISMO

ECONOMIA. 6 | Cooperativa potiguar inaugura nesta sexta-feira 11 nova agência na Grande Natal, desta vez na Avenida Abel Cabral,
em Nova Parnamirim. Investimento foi de R$ 500 mil, com geração de 70 empregos diretos. Instituição tem R$ 180 milhões em ativos

Sicoob expande no RN
Escolas privadas de 
Natal retomam as aulas 
a partir de segunda-feira

Bolsonaro fará enquete 
para decidir sobre lei dos
maus-tratos a animais

EDUCAÇÃO. 7 | Apesar de a Prefeitura 
do Natal ter publicado nesta quinta-
feira 10 os protocolos biossanitários 
para a reabertura, as instituições 
devem utilizar o fim de semana para 
os últimos ajustes antes de passar 
receber alunos

SANÇÃO OU VETO. 3 | Presidente 
questionou pena proposta pelo 
Congresso: “Dá para você entender 
o que são dois anos de cadeia 
porque uma pessoa maltratou um 
cachorro? A pessoa tem que ter uma 
punição, mas dois anos...”, afirmou

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

MARCOS OLIVEIRA / AGÊNCIA SENADO

ELEIÇÕES 2020. 4 E 5 | Pré-candidato do PT à Prefeitura do Natal defende reformulação 
do sistema de transporte, com novo modelo em que o mesmo cartão sirva para 
embarque em todas as plataformas. Adoção de ônibus elétricos reduziria custos
em até 70%, o que baixaria tarifa e permitiria passe livre em curto prazo

Jean propõe ônibus elétricos
e integração para baixar tarifa

ELEIÇÕES 2020. 2 | Um delegado como candidato a prefeito, outra delegada 
concorrendo a vice e dois grupos de candidatos a vereador que seguem o 
presidente Jair Bolsonaro. Assim será o palanque PSL-PP em Natal

Palanque de
direita em Natal
une PSL e PP

EDUCAÇÃO. 10 | Em 12 meses, mais precisamente entre os meses de junho do ano passado e junho deste ano, mais de 400 motoristas sentiram o peso da responsabilidade por 
dirigirem embriagados e tiveram suas carteiras de habilitação suspensas no Rio Grande do Norte, além de uma salgada multa de quase R$ 3 mil. Outros aguardam julgamento

Lei Seca: Em 1 ano, mais de 400 
perderam o direito de dirigir no RN

GO!RN debate inovação  e empreendedorismo
TECNOLOGIA. 12 | Com mais de 100 palestras, evento começa hoje com a participação de 
especialistas e empreendedores do Vale do Silício que irão discutir o futuro das áreas de 
gestão, liderança e inovação. Gestor Carlos Sohsten fala em mostrar vocação do RN
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FUX QUER STF FORTE, MAS 
SEM INTERFERIR NOS PODERES 

SENADO EXCLUI PESQUISA 
COM REPULSA À PEC 33

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

EMOÇÃO INCONTIDA
O ministro Luiz Fux recorreu 

a goles d’água para resistir às 
lágrimas que brotaram dos 
seus olhos, ao homenagear 
sua família, dos pais à esposa, 
passando pela � lha e netas. A 
emoção de Fux contagiou a 
solenidade.

CONVIDADO ESPECIAL
Um amigo especial do 

ministro Luiz Fux fez questão de 
comparecer à posse: seu parceiro 
musical Michael Sullivan, autor 
de 1.500 sucessos incluindo 
“hits” eternos, como “Feeling”, 
gravada em todo o mundo.

TRADIÇÃO REPOSTA
Se na véspera foi colocado 

numa cadeira e plano inferior a 
Dias To� oli, que presidia a sessão 

do STF, o presidente Bolsonaro 
ontem participou da solenidade 
ao lado de Luiz Fux, no mesmo 
plano, como é da tradição.

RITMO NORMAL
Recuperando-se de covid, 

o governador do DF, Ibaneis 
Rocha, trabalha normalmente. 
Uma reunião virtual com seu 
secretariado, que começou 
ontem às 10h, “atropelou” o 
almoço. “Estou me sentindo 
bem”, avisou. 

SHOW DO AGRONEGÓCIO
A safra 2019/20 superou 

257,8 milhões de toneladas, 
recorde histórico, liderada por 
soja, milho e algodão. Foram 11 
milhões de toneladas a mais que 
a safra anterior. Faltou apenas 
um incentivo para o arroz.

A proposta de alterar a Constituição para permitir a reeleição dos 
atuais presidentes da Câmara e do Senado vinha tomando uma surra 
vexatória, na enquete promovida pelo site “eCidadania”, do próprio 
Senado, quando a gestão de Davi Alcolumbre produziu outro vexame: 
tirou a pesquisa do ar. Isso aconteceu no início da noite desta quinta 
(10), no momento em que a PEC 33 só tinha apoio de 1,5% dos mais de 
dez mil participantes. 

REPÚDIO ESPERADO
O repúdio à PEC 33 por 98,5% 

dos participantes da enquete, 
registrados até as 19h, não 
surpreendeu o senador Oriovisto 
Guimarães (Pode-PR).

CONGRESSO HUMILHADO 
Oriovisto chamou de 

“acachapante” a rejeição à reeleição 

de Alcolumbre e Maia. Para ele, a 
PEC “diminui a instituição, humilha 
seus integrantes.”

DIZ QUE NÃO ESTOU
Tentamos ouvir a avaliação 

de Rose de Freitas (ES) à sua PEC 
33, que autoriza a reeleição da 
ambiciosa dupla, mas a senadora 
não quis falar.

O ministro Luiz Fux fez um discurso marcado pela firmeza e a emoção, na 
solenidade de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, nesta 
quinta-feira (10). Ele destacou a “atuação valiosa” do STF nas últimas 

décadas, mas disse que “não se podem desconsiderar as críticas” de que o 
Poder Judiciário se ocupou de atribuições “reservadas apenas aos poderes 
integrados por mandatários eleitos”. Isso criou, segundo Luiz Fux, uma “zona de 
conforto para os agentes políticos”.  Para o novo presidente do STF, a Corte tem 
sido demandada para decidir questões para as quais não dispõe de “capacidade 
institucional”. A declaração de intenções de Fux agradou a Bolsonaro, que já 
viu o STF suprimir ou anular várias de suas prerrogativas de chefe do Executivo. 
Para Fux, a intromissão em assuntos de outros poderes expôs o STF “a um 
protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais”. Fux diz que 
o STF não detém o monopólio das respostas e que cada Poder deve arcar as 
consequências políticas de suas próprias decisões.

ELEIÇÕES 2020 |  PSL e Progressistas, partidos identificados com o presidente Jair Bolsonaro, estarão juntos 
no próximo pleito e vão formar palanque de direita conservadora para disputar Prefeitura e Câmara de Natal

Um delegado como candidato a 
prefeito, outra delegada con-
correndo a vice e dois grupos 

de candidatos a vereador que seguem 
a cartilha do presidente Jair Bolsonaro 
mesmo antes das eleições de 2018. To-
dos de direita, com ideais conservado-
res e que pregam o combate à corrup-
ção como uma das prioridades de suas 
atuações na gestão pública.

Assim será formado o palanque 
de PSL e Progressistas para as eleições 
deste ano em Natal. Os dois partidos 
estarão juntos no próximo pleito na 
capital potiguar. O PSL já fez sua con-
venção na semana passada e o Progres-
sistas fará a sua no próximo sábado 12, 
quando será o� cializada a união.

Para disputar a Prefeitura, o can-
didato do grupo será Sérgio Leocádio 
(PSL). Hoje aposentado, ele serviu à 
Polícia Civil do Rio Grande do Norte 
como delegado por mais de 30 anos. 
Com larga experiência na área de 
segurança pública, tem no currículo, 
ainda, uma passagem pela Secretaria 
de Segurança de Natal e a coordena-
ção do esquema de segurança privada 
que atuou em Natal durante a Copa do 
Mundo Fifa 2014.

Quando foi secretário, Leocádio 
coordenou a instalação das primeiras 
câmeras de segurança da cidade e 
implementou o armamento não letal 
para a Guarda Municipal. Foi na gestão 
dele também que foi dado início ao 
processo de reciclagem dos agentes.

Filiado ao PSL, partido que elegeu 
Bolsonaro em 2018, Sérgio Leocádio 
registra que existe a possibilidade de 
o presidente retornar ao partido, o que 
ele aprova. “O PSL é um excelente lugar 
para o presidente, pois é um partido de 
direita racional, que não briga por car-
gos no governo. O PSL é diferenciado, 
grande, estruturado em todo o territó-
rio nacional. Tudo de favorável para o 
nosso presidente Bolsonaro”, a� rmou 
Sérgio, ao Agora RN.

Desde 2018, o PSL tem sido um 
dos partidos que mais crescem no 
País. A legenda, que elegeu Bolsonaro 
presidente dois anos atrás, hoje tem 41 
deputados federais e a segunda maior 
fatia do fundo partidário este ano: R$ 
201,1 milhões. A sigla � ca atrás apenas 
do PT, que receberá R$ 204,6 milhões.

A companheira de chapa de Sérgio 
Leocádio será a também ex-delegada 
Deusa Martins (Progressistas). Igual-
mente experiente na área de segu-
rança, ela tem no currículo passagens 
por importantes delegacias do Estado, 
como a de Defesa da Mulher e de Pro-
teção aos Idosos. Ela também coorde-
nou a supervisão das delegacias espe-

ciais. Em 31 anos na Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte, onde também atuou 
como corregedora, nunca respondeu a 
um processo administrativo.

O partido dela, o Progressistas, tem 
sido um dos mais � éis ao presidente 
Jair Bolsonaro na Câmara dos Depu-
tados e no Senado. Levantamento feito 
pelo site Congresso em Foco aponta 
que a legenda tem uma média de qua-
se 70% de adesão às propostas que o 
governo apresenta para análise dos 
deputados e senadores.

DISPUTA DA CÂMARA
Para disputar vagas na Câmara 

Municipal, cada partido vai apresen-
tar uma lista de candidatos que, em 
comum, têm o DNA da direita con-
servadora. É o caso de Cícero Martins, 
que lidera a chapa do Progressistas. 
Aliado de Bolsonaro mesmo antes da 
campanha presidencial – só deixando 
o PSL por causa das divergências no 
� m do ano passado, ele a� rma que o 
palanque que compõe é genuinamente 
conservador.

“A oportunidade de Natal ter uma 
prefeitura de direita conservadora e 
com a cara do bolsonarismo será ofere-
cida. Montamos a maior nominata de 
vereadores de direita no Progressistas 
e uma boa nominata no PSL, com o de-
legado Sérgio Leocádio, além de con-
tarmos com o deputado Beto Rosado, 

que é aliado de Bolsonaro em Brasília”, 
a� rma o vereador, que vai tentar o 2º 
mandato.

Segundo Cícero, os eleitores de 
Natal precisam investigar a vida dos 
candidatos e votar em quem tem com-
promisso com pautas como o combate 
à corrupção. “Natal deixou de ser um 
caso de política e de Justiça e passou 
a ser um caso de polícia. Basta parar a 
sangria com o dinheiro público e fazer 
uma seleção técnica de secretários. 
Para restante, os delegados têm larga 
experiência em gestão e saberão con-
duzir”, � nalizou o vereador.

No PSL, uma das principais can-
didatas para a Câmara Municipal é 
a atual vereadora Professora Eleika 
Bezerra, que tentará o terceiro man-
dato. Uma das principais caracterís-
ticas da parlamentar é a austeridade 
e a economia de recursos públicos. 
Desde que chegou à Câmara, em 
2013, Eleika já renunciou a quase R$ 
2 milhões entre salários e vantagens 
de seu gabinete.

A vereadora doa seu salário todos 
os meses para instituições � lantrópi-
cas e, até junho, gastou apenas 43% da 
verba de gabinete a que tem direito na 
Câmara Municipal. Foram poupados 
mais de R$ 860 mil. O detalhamento de 
tudo está no site da parlamentar (pro-
fessoraeleika.com.br), na aba “Presta-
ção de Contas”.

Sérgio Leocádio (PSL) e Deusa Martins (Progressistas) serão os candidatos de direita em Natal

Delegados e aliados de Bolsonaro 
formam palanque de direita em Natal
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O novo presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, destacou nesta quinta-feira 

10 os resultados da Operação Lava Jato 
em seu discurso de posse e disse que 
não vai permitir recuos no combate à 
corrupção. Considerado um aliado da 
força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, 
Fux usou seis vezes a palavra “corrup-
ção” em seu discurso para enfatizar a 
fala contra a impunidade.

O ministro carioca, de 67 anos, as-
sumiu o comando do tribunal em uma 
cerimônia com cerca de 50 convidados 
na sala de sessão plenária por conta 
das restrições impostas pela pandemia 
do novo coronavírus. Entre as autori-
dades que prestigiaram a solenidade 
estiveram os presidentes da República, 
Jair Bolsonaro, da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
além de integrantes do STF.

“Não mediremos esforços para o 
fortalecimento do combate à corrup-
ção, que ainda circula de forma som-
bria em ambientes pouco republicanos 
em nosso País. Como no mito da caver-
na de Platão, a sociedade brasileira não 
aceita mais o retrocesso à escuridão e, 
nessa perspectiva, não admitiremos 
qualquer recuo no enfrentamento da 
criminalidade organizada, da lavagem 

de dinheiro e da corrupção. Aqueles 
que apostam na desonestidade como 
meio de vida não encontrarão em mim 
qualquer condescendência, tolerância 
ou mesmo uma criativa exegese do Di-
reito”, disse Fux.

“Não permitiremos que se obstru-
am os avanços que a sociedade bra-
sileira conquistou nos últimos anos, 
em razão das exitosas operações de 
combate à corrupção autorizadas pelo 
Poder Judiciário brasileiro, como ocor-
reu no Mensalão e tem ocorrido com a 
Lava Jato”, acrescentou.

O mandato de Fux marca o início 
de uma era em que o Supremo será 
presidido por ministros da ala consi-
derada mais linha dura com os réus. 
Depois dele, o tribunal será coman-
dado por Rosa Weber, Luís Roberto 
Barroso e pelo relator da Lava Jato, 
Edson Fachin.

“A tecnologia também será primo-
roso instrumento para o aprimora-
mento do sistema de combate à cor-
rupção, e a recuperação de ativos de 
nosso país por meio de ampliação das 
parcerias estratégicas com organismos 

nacionais e internacionais, tão essen-
ciais o ingresso do Brasil na OCDE 
(Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico)”, observou 
o ministro.

Durante a presidência do ministro 
Dias Toffoli, que passou o bastão para 
Fux nesta quinta-feira, o Supremo im-
pôs uma série de reveses à Operação 
Lava Jato, como o fim da condução 
coercitiva para investigados e o veto à 
possibilidade de prisão após condena-
ção em segunda instância, o que abriu 
caminho para a soltura do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. Nesses dois 
casos, Fux votou alinhado aos interes-
ses dos procuradores de Curitiba.

“Esses corruptos de ontem e de 
hoje é que são os verdadeiros respon-
sáveis pela ausência de leitos nos hos-
pitais, de saneamento e de saúde para 
a população carente, pela falta de me-
renda escolar para as crianças brasilei-
ras e por impor ao pobre trabalhador 
brasileiro uma vida lindeira à sobrevi-
vência biológica”, frisou o presidente 
do STF.

Em 36 páginas de discurso, o mi-
nistro também reforçou o papel da 
Corte como defensora da Constituição 
e criticou a “judicialização vulgar e epi-
dêmica” de questões que deveriam se 
resolvidas pelos demais poderes.

Fux diz que não vai permitir 
recuo no combate à corrupção
JUSTIÇA | Novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) usou seis vezes a palavra “corrupção” em seu discurso para enfatizar a fala
contra a impunidade. ‘Esses corruptos de ontem e de hoje é que são os verdadeiros responsáveis pela ausência de leitos nos hospitais’, disse

Ministro Dias Toffoli deixou a presidência do STF e passou o bastão para o ministro Luiz Fux

NELSON JÚNIOR / STF

O ex-presidente Michel Temer, 
doutor em Direito pela PUC/SP, 
vai participar na próxima segun-

da-feira 14, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), de uma 
discussão promovida pela professora 
Michele Elali, do Departamento de Di-
reito da instituição federal potiguar.

De forma virtual, Temer participa-
rá do projeto de extensão “I Ciclo de 
Carreiras Jurídicas: O Direito é plural”, 
às 19h30, através do YouTube. O evento 
é gratuito, aberto ao público, e as ins-
crições podem ser feitas através do site 
www.ccsa.ufrn.br/meconvida ou pelo 
Sigaa, no caso dos estudantes.

O ex-presidente vai debater com 
outros convidados sobre o princípio 
da separação dos poderes previsto na 
Constituição e falar sobre sua trajetória 
no Direito e na política. 

Para a professora Michele Elali, a 
ideia dos encontros é inspirar estu-
dantes de direito e a comunidade a 
enxergar diferentes possibilidades de 
futuro profissional, ampliando hori-

zontes. “Valemo-nos do momento de 
emergência sanitária para ultrapassar 
os limites geográficos, desmistificar o 
ensino remoto, e ainda concretizarmos 
o intercâmbio e acesso da educação à 
nível global, apresentando diferentes 
possibilidades de futuro profissional 

no direito e estreitando o desenvolvi-
mento e a experiência dos juristas com 
a sociedade”, destaca.

Todos os episódios do I Ciclo de 
Carreiras Jurídicas também fazem 
parte da disciplina Carreiras Jurídicas, 
ministrada pela professora Michele.

Evento é organizado pela Prof. Michele Elali

Temer discute separação de 
poderes em projeto da UFRN

DEBATE
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O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que vai lançar uma 
espécie de enquete no Face-

book para decidir se vai sancionar ou 
não a proposta que aumenta a pena 
para maus-tratos contra cães e gatos, 
aprovada pelo Congresso.

Em transmissão ao vivo pelas redes 
sociais, ele contestou a punição aprova-
da no Congresso. A primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro, porém, tem feito cam-
panha nas redes sociais pela sanção.

“O que eu pretendo fazer, vou 
colocar no meu Facebook o texto da 
lei para o pessoal fazer comentários. 
Só deixo avisado, quem for para a 
baixaria é banimento. Pode reclamar, 
a pena é excessiva, é grande, tem que 
sancionar, tem que vetar. Porque não 
é fácil tomar uma decisão como essa 
daí”, disse o presidente.

Em seguida, Bolsonaro pediu a 
opinião da youtuber mirim Esther 
Castilho, que o acompanhou na live. 
“Dá para você entender o que são 
dois anos de cadeia porque uma 
pessoa maltratou um cachorro? A 

pessoa tem que ter uma punição, 
mas dois anos... Dois a cinco anos?”, 
comentou Bolsonaro.

Na quarta-feira 9, a primeira-da-
ma publicou em sua conta no Ins-
tagram uma foto em que Bolsonaro 
aparece com um dos cães que ela 
adotou recentemente e cobrou a san-
ção ao marido. ”Fazendo charme pa-
ra o meu papai @jairmessiasbolsona-
ro sancionar a [sic] PL 1095 para nos 
proteger de maus-tratos”, escreveu.

Bolsonaro e um dos cães da primeira-dama

Bolsonaro fará enquete sobre 
lei dos maus-tratos a animais

PENA DURA DEMAIS?

DECIDE MINISTRO

O ministro Ricardo Lewa-
ndowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou que 
a reserva de recursos para can-
didatos negros já seja válida 
para as eleições de 2020.

O entendimento do minis-
tro altera a decisão do plenário 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que no mês passado de-
terminou a aplicação das novas 
regras somente a partir das elei-
ções de 2022.

Lewandowski submeteu a 
liminar para referendo do ple-
nário. Ainda não há previsão de 
quando o tema vai ser discutido 
pelos 11 ministros do STF, mas 
a determinação do ministro vai 
obrigar as legendas a já fazerem 
ajustes na definição dos recur-
sos públicos destinados para o 
financiamento das campanhas 
de vereadores e prefeitos neste 
ano – o valor do Fundo Eleitoral 
é de R$ 2 bilhões para este ano.

“Para mim, não há nenhu-
ma dúvida de que políticas pú-
blicas tendentes a incentivar a 
apresentação de candidaturas 
de pessoas negras aos cargos 
eletivos, nas disputas eleitorais 
que se travam em nosso País, 
prestam homenagem aos va-
lores constitucionais da cida-
dania e da dignidade humana”, 
escresceu Lewandowski.

RESERVA DE 
RECURSOS PARA 
NEGROS JÁ VALE 
PARA ESTE ANO

Jurista e ex-presidente Michel Temer 
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Paralelamente ao processo de 
integração das múltiplas platafor-
mas, a proposta de Jean Paul Prates 
é reformular o sistema de transporte 
da cidade, especialmente os ônibus, 
diminuindo consideravelmente os 
custos de operação, o que consequen-
temente reduziria o valor cobrado na 
tarifa para o usuário.

O pré-candidato do PT à Prefeitu-
ra do Natal propõe a substituição da 
frota atual de ônibus por veículos mais 
modernos, que rodem com energia 
elétrica, e não com óleo diesel.

O resultado disso seria uma di-
minuição de até 70% nos custos, ele 
calcula, considerando que a energia é 
muito mais barata que o combustível, 
além de poluir menos o meio ambien-
te. Outra vantagem é que a manu-
tenção dos ônibus elétricos também 
custa menos do que nos ônibus tradi-
cionais.

Consumindo menos, esses ônibus 
poderiam oferecer ar condicionado e 
internet gratuita, afirma Jean Paul.

Com a redução de despesas – e 
com a circulação de pessoas em escala 
maior, já que tudo estaria integrado –, 
a tendência é de tarifa reduzida.

Como o Município não tem re-
cursos para comprar esses novos ve-

Com quase 900 mil habitantes e 
uma demanda por transporte 
que só cresce, fruto da expansão 

da cidade nos últimos anos e do fato de 
estar no epicentro de uma região me-
tropolitana, Natal tem hoje um sistema 
de mobilidade urbana obsoleto e total-
mente desintegrado.

Cada um por si, alternativos, ôni-
bus, carros de aplicativo, trens e táxis 
não interagem – o que torna o deslo-
camento dos natalenses difícil e caro, 
além de pouco acessível para quem mo-
ra na periferia e precisa chegar no cen-
tro da cidade para estudar, trabalhar ou 
fazer compras.

Sem essa integração, quem depende 
de ônibus, por exemplo, precisa muitas 
vezes andar por diversas quadras pa-
ra pegar o coletivo na ida e na volta do 
trabalho. E mais: dependendo da região 

onde o usuário mora, uma linha não é 
suficiente para chegar ao destino, o que 
demanda baldeação. Nesse meio tempo, 
são pagas duas ou mais tarifas. Tudo isso 
em ônibus lotados e sucateados.
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Jean Paul sugere ônibus elétricos e integração com táxis
e Uber, com um cartão só, para criar passe livre em Natal

Transporte tem problema 
crônico e falta de gestão

Com ônibus elétricos, financiados
por empresas de energia, custo cairia

MOBILIDADE | Pré-candidato do 
PT à Prefeitura do Natal defende 
reformulação do sistema de 
transporte, com novo modelo 
em que o mesmo cartão sirva 
para embarque em todas as 
plataformas. Adoção de ônibus 
elétricos reduziria custos em 
até 70%, o que baixaria tarifa e 
permitiria passe livre em curto 
prazo

Desintegrado, transporte público de Natal não traz facilidades para o usuário

Para o senador, o atual sistema 
de transporte de Natal é ineficien-
te e que gira em torno dos ônibus, 
quando poderia envolver as outras 
plataformas existentes. Ele diz que o 
formato atual é equivocado, por co-
locar na conta da tarifa cobrada do 
usuário todos os custos de operação 
do sistema – o que, evidentemente, 
encarece a passagem.

Além disso, Jean Paul Prates cri-
tica o fato de o sistema público de 
transporte de Natal não ser licitado. 
Atualmente, as empresas que têm li-
nhas na cidade operam sob o regime 
de permissão. Sem licitação, não há 
regras claras para o funcionamento 
das linhas de ônibus nem garantia de 
equilíbrio econômico-financeiro para 

o sistema. Como resultado, Natal co-
bra dos usuários uma das tarifas mais 
caras da região Nordeste.

“O sistema se tornou totalmente 
informal nos últimos anos. Todas as 
concessões acabaram e não existe 
nenhuma conexão jurídica válida. 
Com isso, nem o concessionário pode 
ser cobrado nem ele pode fazer inves-
timento porque não está garantido 
por um contrato com a prefeitura. O 
sistema está totalmente abandona-
do. O sistema de táxis está a mesma 
coisa”, afirma.

O senador analisa que “o proble-
ma é crônico, de décadas”. “O sistema 
é antiquado, desintegrado e cada vez 
mais caro. Tenta-se resolver as coisas 
botando na conta da tarifa”, avalia.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Ideia de Jean Paul Prates é reformular 
sistema de transporte da cidade, diminuindo 
custos com ônibus elétricos e integrando 
todas as plataformas existentes

Pré-candidato do PT
à Prefeitura do Natal,
Jean Paul Prates



ículos, a proposta de Jean Paul é que 
a Prefeitura faça uma parceria com 
a iniciativa privada para adquirir os 
carros. Ele afirma que empresas de 
energia poderiam financiar a compra 
dos ônibus elétricos, tendo em troca a 
garantia de que serão fornecedoras de 
energia para o Município – para espa-
ços públicos e para recarga dos ônibus.

O pré-candidato do PT diz que já 
apresentou informalmente essa pro-
posta para empresas de energia que 
operam no Rio Grande do Norte – es-
pecialmente as de energias renováveis 

– e que elas manifestaram interesse 
de fechar a parceria. “Elas querem o 
mercado, querem cativar a compra de 
energia. Então, elas poderiam finan-
ciar parcial ou integralmente a com-
pra dos ônibus”, afirma Jean Paul.

Essa energia comprada direta-
mente das empresas produtoras de 
energia limpa, conta Jean Paul, é mais 
barata e muito menos poluidora – o 
que acarretaria vantagens para os usu-
ários (que teriam redução na tarifa) e 
para a prefeitura (que também reduzir 
as despesas com energia).

Com o barateamento dos cus-
tos com manutenção dos ônibus, 
Jean Paul acredita que é possível 
criar na cidade, em até três ou qua-
tro anos, corredores de transporte 
em que o usuário possa embarcar 
sem pagar tarifa. O foco inicial, diz 
ele, seria a implantação desse siste-
ma nas principais vias da cidade, 
aquelas que são as mais usadas por 
trabalhadores e estudantes.

O passe livre, neste caso, seria 
bancado pelas tarifas pagas nas 
linhas de bairro (e nas outras plata-
formas de transporte, como Uber e 
alternativos) e por formas alterna-
tivas de arrecadação.

Jean Paul Prates afirma que o 
dinheiro para sustentar as linhas 
com gratuidade viria de estratégias 
como publicidade nos ônibus e nas 
paradas e pelo aluguel cobrado 
de permissionários que quiserem, 
por exemplo, abrir quiosques de 
lanches nas Estações de Integra-

ção que ele pretende implementar, 
caso chegue ao Palácio Felipe Ca-
marão.

Essas estações seriam espaços 
montados nos bairros que servi-
riam como terminais de encontro 
para as diversas plataformas de 
transporte da cidade – que esta-
riam integradas.

“Em algumas regiões da Zona 
Norte, o usuário precisa andar 40 
minutos da sua casa ao ponto de 
ônibus. Com a Estação de Integra-
ção, ele poderia pegar um Uber na 
porta de casa (pagando com o car-
tão unificado) e ir até o terminal pa-
ra, de lá, pegar outro transporte. Na 
estação, ele também poderia deixar 
sua bicicleta, carro ou moto, por 
exemplo”, propõe o pré-candidato.

A proposta de Jean Paul Prates 
é instalar de 12 a 15 Estações de 
Integração em quatro anos. Esses 
espaços, ele afirma, podem servir 
também como ponto de encon-

tro nos bairros, onde a prefeitura 
poderia comercializar quiosques 
– que gerariam recursos para sub-
sidiar o passe livre nos principais 
corredores.

SISTEMA JÁ EXISTE EM 
OUTRAS CIDADES DO BRASIL

O senador Jean Paul Prates 
ressalta que a ideia de implantar 
ônibus a base de energia elétrica 
em Natal não é uma ideia mira-
bolante. Ele registra que outras ci-
dades pelo mundo afora e mesmo 
dentro do Brasil, como São Paulo 
(SP), Campinas (SP) e Brasília, já 
têm ônibus elétricos na sua frota 
de transporte.

“A eletromobilidade não é nada 
para o futuro. Está em tudo que é 
lugar. A Prefeitura compra os ôni-
bus financiando através das em-
presas de energia e reduz os custos. 
Com isso, vamos convergindo para 
uma tarifa zero”, enfatiza.

Jean Paul afirma que, caso seja 
eleito prefeito de Natal, vai implan-
tar o projeto após diálogo com os 
trabalhadores do setor e com as em-
presas que já operam atualmente.

Ele diz que, após a aquisição 
dos novos veículos elétricos pela 
prefeitura, as empresas que com-
põem o Seturn poderão continuar 
operando o sistema, desde que se 

submetam a uma licitação para 
definição das regras de operação. 
A ideia dele é que as empresas te-
nham equilíbrio financeiro para 
operar e obtenham seu lucro justo, 
mas que o usuário tenha conforto e 
que o sistema seja integrado.

Toda a operação seria regula-
da, segundo Jean Paul, pela nova 
Urbana – empresa pública que 

hoje atua basicamente na coleta de 
lixo da cidade.

“A atuação situação é imper-
doável. É impressionante que as 
últimas gestões não tenham tido a 
percepção de que o cidadão viaja 
mal o tempo todo. Tem que fazer 
um esforço enorme para mudar is-
so. A cidade é proibitiva para quem 
não tem carro”, conclui.

Na avaliação do senador Jean Paul 
Prates, pré-candidato do PT à Prefeitu-
ra do Natal nas eleições deste ano, caso 
houvesse uma maior integração de to-
dos esses braços do sistema de trans-

porte na capital potiguar, o usuário 
teria mais conforto no deslocamento, 
chegaria mais rápido ao destino e paga-
ria uma tarifa muito mais barata.

Estudioso de políticas públicas 
bem-sucedidas na área de mobilidade 
ao redor do mundo, Jean Paul Prates 
sugere para Natal uma integração total 
do transporte. Para ele, ônibus, táxis, 
carros de aplicativo, trens e alternativos 
precisam estar conectados, vinculados 
ao mesmo sistema e acessíveis pelo 
mesmo cartão de embarque.

A proposta do pré-candidato é que 
o usuário possa usar o mesmo cartão 
de passagem para viajar em qualquer 
plataforma, do Uber ao trem. Com es-
sa integração, o usuário pode chegar 
muito mais rapidamente ao destino, já 
que terá à disposição todo o sistema de 
transporte, e não só os ônibus, debitan-
do as tarifas de uma mesma conta.

“O sistema de transporte de Natal 
tem de ser integrado, de forma que o 
cidadão não tenha dificuldade para 
chegar em casa ou ir para o trabalho. 
Temos, enquanto poder público, de dar 
as melhores condições de transporte. 
Tudo isso tem que ser integrado”, afir-
ma Jean Paul ao Agora RN, destacando 
que já existe tecnologia pronta para is-
so, aguardando só implantação.
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Jean Paul sugere ônibus elétricos e integração com táxis
e Uber, com um cartão só, para criar passe livre em Natal

Com ônibus elétricos, financiados
por empresas de energia, custo cairia

Passe livre nos principais corredores

Diálogo com rodoviários e empresários
e “nova Urbana” para operar o sistema

Em Campinas, ônibus movido a energia elétrica já é realidade para os usuários

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Com apenas um cartão, usuário poderia usar no ônibus, no táxi, no Uber, no trem ou qualquer outra plataforma do sistema de transporte
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

José de Anchieta Pinto Coelho Junior, CPF nº 200.071.594-04, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para um 
Extrativismo Mineral (Areia e Argila), localizada na Fazenda Aba da Serra, S/N, Zona Rural, Currais Novos/RN.

José de Anchieta Pinto Coelho Junior
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

TRANSPORTE E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA – CNPJ nº.35.283.670/0001-47 torna público 
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 10/09/2020, a Renovação da Licença 
Ambiental de Operação para funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA DÃO SILVEIRA 3712 
CANDELÁRIA  –– NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer 
esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

NUTRIFORTH REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 28.515.280/0001-90, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Comércio de Produtos 
Agroquímicos, localizada na Avenida Jeronimo Rosado, 997-7, Centro, Baraúna - RN.

JOSÉ ALEXANDRE BRAGA
Representante Legal

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

POSTO JOAO LOPES LTDA, inscrito no CNPJ: 09.459.395/0001-60, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
alteração, para a retirada de um tanque pleno com capacidade de 15m³ e a instalação de um tanque tripartido com 
capacidade total de 30m³, para a atividade de revenda de combustíveis líquidos, do empreendimento localizado na 
AV 16 DE SETEMBRO, 145, CENTRO, UPANEMA/RN.

JOAO LOPES 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega, 055.971.024-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LI para a extração de quartzito, 
localizada na Propriedade Pedras Pretas, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000.

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

O Sr José Edilson Barbosa, CPF 512.950.834-34, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença simplificada nº 2014-076091/TEC/LS-
0209 (LS) para extração de areia no leito do rio Curimataú, localizado no município de Nova Cruz/RN.

Proprietário
José Edilson Barbosa.

COOPERATIVA | De acordo com instituição, foram investidos cerca de R$ 500 mil na instalação da nova 
agência. Foram priorizados os fornecedores locais, o que gerou cerca de 70 empregos diretos na obra

O Sicoob Rio Grande do Norte es-
tá nos últimos preparativos pa-
ra a inauguração de sua quarta 

agência na Grande Natal. Localizada 
na Avenida Abel Cabral, em Nova Par-
namirim, a nova unidade será inaugu-
rada nesta sexta-feira 11, a partir das 
9h da manhã, em cerimônia online 
transmitida pelo Zoom, Moob e You-
Tube, seguindo todos os protocolos de 
segurança para evitar a Co vid-19.

A escolha da região para a expan-
são do Sicoob Rio Grande de Norte 
levou em consideração o índice de IDH 
de Nova Parnamirim, um dos maiores 
do Estado. “O Sicoob está vindo para 
ajudar nesse crescimento. Pois, um 
dos pilares do cooperativismo é trans-
formar a comunidade que ela está 
inserida”, destaca Manuel Santa Rosa, 
diretor-presidente da instituição. De 
acordo com ele, foram investidos cerca 
de R$ 500 mil na instalação da nova 
agência. “Priorizamos os fornecedores 
locais e estamos gerando cerca de 70 
empregos diretos”, complementa.

No espaço de 500 m², os associados 
do Sicoob terão à disposição todos os 
serviços oferecidos pelo maior sistema 
financeiro cooperativo do País, como 
conta corrente, investimentos, crédito, 

cartões, máquina Sipag, PIX, boleto 
bancário etc. A agência atenderá ini-
cialmente o comércio local e os servi-
dores públicos federais das universida-
des e institutos. O Sicoob Rio Grande 
do Norte possui agências no Centro de 
Convivência da UFRN, Portugal Center 
e Partage Norte Shopping. Hoje, conta 
com cerca de 8 mil cooperados e ad-
ministra cerca de R$ 180 milhões de 
ativos. Em julho, a instituição distribui-
ção R$ 2,8 milhões em sobras para os 
cooperados, que são como “sócios” do 

Sicoob, não clientes.

SICOOB
Formado por cooperativas de crédi-

to, além de empresas de apoio especia-
lizadas, o Sicoob é hoje o maior sistema 
financeiro cooperativo do País, com 
mais de 4,6 milhões de cooperados e 
atuação em todos os estados do Brasil. 

São mais de 2,7 mil pontos de aten-
dimento, milhares de caixas eletrônicos 
e diversos canais digitais para oferecer 
produtos e serviços financeiros.

Agência tem cerca de 500 m² e vai oferecer aos cooperados todos os serviços da instituição

Hoje, o Sicoob Rio Grande do Norte tem cerca de 8 mil cooperados e administra aproximadamente R$ 180 milhões em ativos

Sicoob Rio Grande do Norte abre 
quarta agência na Grande Natal

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Unidade fica localizada na Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim, região com um dos maiores IDHs do Rio Grande do Norte



7CIDADES|  SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2020 

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. BRUNO HENRIQUE DO CARMO GREGO, brasileiro, solteiro, biomédico, portador do RG sob o n° 
27537802 – SSP/SP, portador do CPF/MF n° 301.661.278-09, residente e domiciliado na Rua dos Coqueirais, n° 17, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua das Águias, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.005,11m²(mil e cinco metros e onze decímetros quadrados), com benfeitorias existentes no local, imóvel com 
cadastros junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.05.2475.0000.8 e 
1.0101.020.05.2490.0000.2 e, sequenciais n° 1.005828.1 e 1.008880.6.  LIMITES: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 
23,39m, com a Sra Lucia de Fatima Almeida Couto;                                                                                                                                       
Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 38,24m, com o Sr. Sra. Iralice Motenegro de Medeiros;                                                                                                                                    
Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 26,34m, com a Sra. Maria Tereza Espirito Santo Gabriel;                                                                       
Ao Oeste, do ponto P4 ao P5 com 38,20m, com a Rua das Águias.                                                           Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 180.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Iralice Montenegro de Medeiros, a Sra. Maria 
Tereza Espirito Santo Gabriel, a Sra. Lucia de Fatima Almeida Couto, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 11.09.2020 

 
 
 

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

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. LIGIA MARIA TEIXEIRA DE BRITO FELICIANO, portuguesa, empresária, casada, portadora da 
cédula de Identidade n° 003.449.920 – SSP/RN, inscrita no CPF/MF n° 059.862.217-96, e, o Sr. FRANCISCO MAX DE 
MENDONÇA FELECIANO, português, empresário, casado, portador da cédula de Identidade n° 003.449.921 – SSP/RN, 
inscrito no CPF/MF n° 059.862.197-08, ambos residentes e domiciliados na Av. das Arvores, n° 5, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma 
Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada que dá acesso à Rua Camurim, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 1.210,57m² (mil duzentos e dez metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), 
imóvel com inscrição de n° 1.0101.038.03.0160.0000.0 e sequencial de n° 1.005561.4 junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao 
P2 com 54,13m, com o Sr. Francisco Canindé Barbosa;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 14,00m, do ponto P3 ao P4 com 
10,00, do ponto P4 ao P5 com 8,25m, com a Sra. Maria Ordas Carboni;- ao Sul, do ponto P5 ao P6 com 62,72m, com a 
Rua Projetada;- e, ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 19,92m, com o Sr. Miguel Artur Marinho. Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 22.130,25. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Ordas Carboni,  Sr. Miguel Artur Marinho, o 
Sr. Francisco Canindé Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 11.09.2020 
 
 
 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. IVANI DA SILVA SOUZA GOTTSTEIN, brasileira, casada com o Sr. JURGEN ERICH GOTTSTEIN sob 
o regime de Comunhão parcial de Bens, do lar, portadora do RG n° 001.740.680 – SSP/RN, e inscrita sob o CPF/MF n° 
010.314.164-20, residente e domiciliada na Rua do Mirante, 167, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59178-000, que 
vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.519, 
com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, Praia da Pipa,  CEP 59.178-
000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Mirante, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 128,91m² 
(cento e vinte e oito metros e noventa e um decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.005.03.0578.0000.5 e sequencial número 1.000236.7, CEP: 59.178-000.  
Limitando-se: Ao Norte, do P1 ao P2 com 21,10m, com o Sr. João da Silva Ribeiro; Ao Leste, do P2 ao P3 com 5,70m, 
com a Pousada Mirante da Pipa; Ao Sul, do P3 ao P4 com 21,66m, com o Sr. João da Silva Ribeiro; Ao Oeste, do P4 ao 
P1 com 6,40m, com a Rua do Mirante.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 43.211,81. 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 terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 11.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

EDUCAÇÃO | Colégio particulares de Natal definem os ajustes finais para retomada das atividades escolares, 
bem como aguardam posicionamento dos pais sobre os protocolos sanitários adotados para receber alunos 

As escolas privadas de Natal de-
vem retomar atividades a partir 
da próxima semana. Apesar 

de a Prefeitura do Natal ter publicado 
nesta quinta-feira 10 os protocolos 
biossanitários para a reabertura, as 
instituições devem utilizar o � m de se-
mana para os últimos ajustes antes de 
passar receber os primeiros alunos em 
sala de aula.

 O Colégio Porto, na Zona Sul de 
Natal, é uma das instituições que já 
decidiu reabrir as portas na próxima 
segunda-feira 14. A direção distribuiu 
protocolo sanitário para orientação 
de pais e alunos. A escola determinou 
o uso obrigatório de máscaras, distan-
ciamento de 1,5 metro dentro das salas 
de aula e a aferição da temperatura no 
acesso às salas. 

A escola também orienta que os 
alunos higienizem a mochila, evitem o 
uso de acessórios (brincos, anéis, cor-
dões e colares, por exemplo) e alunos 
com cabelos longos precisam mantê-
-los bem presos. O estudante precisa 
portar garrafa com água e um recipien-
te com álcool. A escola também alerta 
para que se evite aglomerações, bem 
como sugere que familiares evitem de 
circular dentro do ambiente escolar.

As regras do Colégio Porto também 
estão descritas no protocolo sanitário 
publicado pela Prefeitura do Natal. O 
decreto municipal, que foi publicado 
no Diário O� cial do Município desta 
quinta-feira 10, delimita, por exemplo, 
que estudantes e funcionários com 
suspeita ou con� rmação de Covid-19 
devem ser afastados imediatamente 
do ambiente escolar.

O documento prevê a adoção do 
ensino híbrido pelas escolas privadas 
– mesclando presencial com o ensino a 
distancia. A ideia é garantir segurança 
no controle de possíveis contágios da 
Covid-19.

A prefeitura também de� niu que 
as escolas privadas estão obrigadas 
a adotar medidas para aumentar o 
distanciamento e diminuir o contato 
pessoal entre alunos e colaboradores, 
orientando para que se evitem abraços, 
beijos, apertos de mão e conversas des-
necessárias. Há, ainda, o dever cons-

tante de manter a limpeza e desinfec-
ção dos locais de aula e áreas comuns 
–  o que deve ser feita diariamente no 
intervalo entre turnos. 

Entre as regras propostas, a prefei-
tura estipulou a assinatura de um “ter-
mo de autorização para aulas presen-
ciais”. O documento estabelece que as 
escolas ou prefeitura não poderão ser 
responsabilizadas pela “contaminação 
ou desenvolvimento da Covid-19” nos 
estudantes. 

A assinatura deste documento é 
uma das razões pelas quais parte das 
das escolas privadas de Natal não ini-
ciarão as atividades na próxima sema-
na. Segundo o Sindicato das Escolas 
Privadas do Estado (Sinepe), a expec-
tativa é de que todas as instituições de 
ensino só estejam em funcionamento 
no � m do mês.

Uma das instituições sem data de-
� nida é o colégio Salesiano. A tradicio-
nal escola da capital ainda vai iniciar a 
discussões sobre a retomada das ativi-
dades presenciais. Segundo a direção, 
a escola está em contato com os pais e 
responsáveis de todos os alunos matri-
culados. “Haverá ainda nessa semana 
um encontro com a Associação Na-
cional de Educação Católica (ANEC) 
para de� nir o calendário de retomada”, 
disse a assessoria da instituição.

Outra escola sem a data de� nida é 
a Cei Mirassol. A instituição já está com 

todos os protocolos sanitários prontos, 
como as regras de distanciamento 
físico, sanitização e higiene, monitora-
mento e controle e acompanhamento 
das condições de saúde dos alunos, 
professores e funcionários presentes 
nas escolas. A direção disse que aguar-
da uma resolução do Comitê Estadual 
de Enfrentamento à Covid-19 – órgão 
consultivo do Governo do Estado –, 
que deve trazer recomendações para 
a atividade escolar no Rio Grande do 
Norte, para de� nir a data de reabertu-
ra.

Apesar disso, o Cei Mirassol já ado-
tou protocolos de segurança sanitária-
para garantir a segurança de alunos 
e funcionários. “As recepções serão 
equipadas com protetores de acrílico 
e recomenda-se a realização apenas de 
serviços obrigatoriamente presenciais. 
O retorno se dará de forma gradual e 
com uma metodologia de ensino pre-
sencial e não presencial”, enfatiza a 
diretora Corina Amorim, que destaca 
ainda que as escolas vão disponibilizar 
treinamentos para os colaboradores.

A direção da escola disse que está 
garantindo as medidas necessárias pa-
ra a segurança de toda a comunidade 
escolar. “Vamos disponibilizar dispen-
sers de álcool em gel em todas as salas 
de aula, acompanhado sempre do pro-
cedimento de como higienizar mãos”, 
encerrou Corina Amorim.

Colégio Porto definiu reabertura das aulas presenciais a partir da segunda-feira 14

Escolas privadas de Natal retomam 
as aulas a partir da segunda-feira

A Covid-19 causou a morte de 
2.302 potiguares até esta quin-
ta-feira 10, segundo dados da 

Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Foram seis óbitos a mais que 
o  boletim epidemiológico do dia an-
terior.

Segundo os  Sesap, o Rio Grande do 
Norte registra 64.519 casos con� rma-
dos de Covid-19. O Estado tem ainda 
28.371 casos suspeitos. O número de 
con� rmados recuperados segue em 
38.385. 

O Ministério da Saúde registrou 

nesta quinta-feira 10 mais 40.557 casos 
con� rmados e 983 mortes por Co-
vid-19. Ao todo, o país soma 4.238.446 
diagnósticos positivos para a doença. 
São Paulo segue como o estado com a 
maior incidência do vírus, com 874.754 
casos e 32.104 mortes.

RN tem 2.302 mortes por Covid-19; 
Brasil passa dos 129 mil óbitos

PANDEMIA
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CASTIGO | Em 12 meses, no período entre junho do ano passado e junho deste ano, mais de 400 motoristas 
potiguares foram punidos por dirigirem embriagados e tiveram as suas carteiras de habilitação suspensas 

ANDERSON BARBOSA

A Lei Seca é dura. Em 12 meses, 
mais precisamente entre os 
meses de junho do ano passado 

e junho deste ano, mais de 400 moto-
ristas sentiram o peso da responsa-
bilidade por dirigirem embriagados e 
tiveram suas carteiras de habilitação 
suspensas no Rio Grande do Norte, 
além de uma salgada multa de qua-
se R$ 3 mil. Em todo o estado, outros 
1.200 condutores ainda aguardam o 
andamento de processos judiciais e 
logo também deverão passar um ano 
sem poder dirigir.

Os dados foram apresentados ao 
Agora RN pelo comando da Operação 
Lei Seca e Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-RN). De janeiro a 
agosto de 2019, um total de 28.338 ve-
ículos foram parados em blitzen reali-

zadas em todo o estado, resultando em 
1.739 autuações administrativas por 
embriagues ao volante – isso acontece 
quando o motorista se recusa a fazer 
o teste de bafômetro ou o resultado 
do etilômetro é menor que 0,34 mg/L 
de ar alveolar. Outros 18 condutores 
foram presos em flagrante e autuados 
criminalmente.

Em todo o ano passado, 2.967 pes-
soas foram autuadas por embriaguez 
ao volante, 2.457 CNHs foram apreen-

didas e 28 acabaram atrás das grades.
Já de janeiro a agosto deste ano, 

12.570 motoristas foram abordados, 
com 598 autuações administrativas e 
8 prisões em flagrante por ingestão de 
bebida alcoólica. “O álcool é um dos 
principais causadores de acidentes de 
trânsito com vítimas fatais e o Brasil 
sempre figurou entre os países com 
mais mortes no trânsito no mundo. 
Nossa missão é diminuir esses índices 
e temos logrado êxito, pois as estatís-
ticas mostram que os acidentes têm 
diminuído consideravelmente desde 
o início do trabalho, fazendo Natal di-
minuir as fatalidades em 45%, sendo 
a segunda capital com maior redução 
de mortes no trânsito no Brasil. Tudo é 
fruto do esforço integrado de vários ór-
gãos, mas ainda estamos longe do ideal 
e vamos continuar fortes na busca des-
se objetivo”, disse Isaac Paiva.

LEI SECA JÁ TIROU DAS 
RUAS MAIS DE 400 
MOTORISTAS NO RN

PANDEMIA REDUZ 
NÚMERO DE 
ABORDAGENS, 
AUTUADOS E PRISÕES

Comparando os primeiros 
oito meses de 2019 com o mesmo 
período de 2020, houve diminui-
ção na quantidade de abordagens 
policiais e também no número de 
blitzens realizadas pela Operação 
Lei Seca. E, consequentemente, 
também caíram os números de 
autuações e prisões por causa de 
bebida. A redução na quantidade 
de abordagens foi de 55%. Com 
relação às autuações, a queda foi 
de 65%. Já as prisões, também di-
minuíram 55%.

A explicação para as quedas 
está na pandemia do novo coro-

navírus. 
“Durante a pandemia foi ne-

cessário fazer uma readequação 
das operações, para que não co-
locássemos em risco tanto os po-
liciais quanto os cidadãos. Então, 
apesar de não termos parado de 
trabalhar, nós tivemos que mudar 
a modalidade de policiamento. 
Invés de fazermos uma blitz tradi-
cional, passamos a fazer patrulha-
mento com abordagens pontuais. 
Então as viaturas ficavam em des-
locamento e só abordavam alguns 
veículos, oferecendo o teste e etilô-
metro e realizando a busca pessoal 
e no veículo. Isso acabou reduzin-
do bastante a quantidade de abor-
dagens e consequentemente de 
autuados”, explicou o capitão da 
Polícia Militar Isaac Paiva, coorde-
nador da Operação Lei Seca no Rio 
Grande do Norte.

ENTENDA AS 
PUNIÇÕES DA LEI SECA

A Lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais 
conhecida como Lei Seca por reduzir a tolerância 

no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a 
sanção da nova lei, o Código de Trânsito Brasileiro foi 
alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos 
da população brasileira.
A antiga legislação permitia a ingestão de até 
6 decigramas de álcool por litro de sangue (o 
equivalente a dois copos de cerveja). Quando foi 
sancionada, a Lei Seca tolerava 0,1 mg de álcool por 
litro de sangue. Atualmente, o nível é zero.
As punições da Lei Seca incluem multa de R$ 
2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 
meses, recolhimento da habilitação, retenção do 
veículo e, até mesmo, a possibilidade de prisão. 
Ainda há consequências para o condutor que não 
realiza o teste do bafômetro ou foge de uma blitz 
policial. Apesar disso, nenhum condutor pode ser 
obrigado a soprar o bafômetro.

O condutor abordado em uma blitz da 
Lei Seca pode passar pelas seguintes 
situações ao realizar o teste do bafômetro:

NÚMEROS DA OPERAÇÃO LEI SECA

Passageiros transportados:

Janeiro a agosto de 2019

Abordagens 28.338
Autuados administrativamente 1.739
Autuados criminalmente 18

Janeiro a agosto de 2020

Abordagens 12.570
Autuados administrativamente 598
Autuados criminalmente 08

2019 completo:

Abordagens 52.389
Autuados administrativamente 2967
Autuados criminalmente  28

598
é o número de autuações por 

embriaguez ao volante em 2020
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ELEIÇÕES 2020

?

maior resultado
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=

Entregamos sua mensagem 
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GOVERNO DO RN

no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a 
sanção da nova lei, o Código de Trânsito Brasileiro foi 
alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos 
da população brasileira.
A antiga legislação permitia a ingestão de até 
6 decigramas de álcool por litro de sangue (o 
equivalente a dois copos de cerveja). Quando foi 
sancionada, a Lei Seca tolerava 0,1 mg de álcool por 
litro de sangue. Atualmente, o nível é zero.
As punições da Lei Seca incluem multa de R$ 
2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 
meses, recolhimento da habilitação, retenção do 
veículo e, até mesmo, a possibilidade de prisão. 
Ainda há consequências para o condutor que não 
realiza o teste do bafômetro ou foge de uma blitz 
policial. Apesar disso, nenhum condutor pode ser 
obrigado a soprar o bafômetro.

O condutor abordado em uma blitz da 
Lei Seca pode passar pelas seguintes 
situações ao realizar o teste do bafômetro:

>>Ter resultado até 0,04mg/L no bafômetro, ficando 
dentro da margem de erro prevista para os aparelhos. 
Se isso acontecer, o motorista deve ser liberado para 
seguir viagem;

>>Autuação por infração de trânsito, conforme o art. 
165 do CTB (resultado do bafômetro a partir de 0,05 
mg/L de ar alveolar) - gera multa de R$ 2.934,70 e 
suspensão do direito de dirigir por 12 meses;

>>Acusação por crime de trânsito, conforme art. 306 
do CTB (resultado do bafômetro a partir de 0,34 mg/L 
de ar alveolar) - ocasiona detenção de seis meses 
a três anos e a suspensão do direito de dirigir, ou a 
proibição de obter CNH.

E se a pessoa se negar a soprar o bafômetro? Essa 
conduta também traz consequências. As penalidades 
pela recusa são as mesmas do art. 165: multa 
gravíssima multiplicada 10 vezes (R$ 2.934,70) e 
suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: 
EM CASOS RECENTES, PAI DE 
SANTO RECEBE ESPÍRITO E HOMEM 
TRANS PARTE PARA AGRESSÃO

Personagens é o que não faltam nas 
operações da Lei Seca. Em São Gonçalo do 
Amarante, recentemente, um pai de santo e 
um homem trans foram presos em flagrante 
por embriaguez ao volante. A blitz em que 
eles caíram foi realizada no final de agosto. 
Outros 39 motoristas foram autuados por se 
negarem a fazer o teste do bafômetro.
Segundo o capitão Isaac Paiva, o pai de 
santo foi detido por dirigir sob o efeito de 
álcool e por direção perigosa. Bêbado, 
ele poderia colocar em risco a vida dos 
pedestres. O homem foi preso e teve a fiança 

estipulada em 10 salários mínimos. Ao ser 
ouvido pelos policiais, o pai de santo disse 
que quem havia ingerido bebida alcoólica 
não havia sido ele, mas sim uma entidade 
espiritual que havia incorporado nele. O pai 
de santo ainda tentou fugir, e também disse 
que quem estava tomando conta do corpo 
dele era uma entidade espiritual. Depois 
de preso, afirmou que vai fazer “serviços” 
religiosos para que os policiais que o 
prenderam sofram com “coisas ruins”.
Já o homem trans, foi autuado por 
embriaguez ao volante, lesão corporal 
e dano ao patrimônio público. Após ser 
comprovado o excesso de álcool no 
organismo, ele começou a se debater e 
a danificar a viatura da PM. Ele ainda deu 
socos nos policiais militares. Um dos PMs 
teve o rosto ferido.

FISCALIZAÇÃO
De janeiro a agosto deste ano, 12.570 
motoristas foram abordados, com 598 
autuações administrativas e 8 prisões 
em flagrante por ingestão de bebida 
alcoólica
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REPRODUÇÃO

NATHALLYA MACÊDO

Os funcionários do Terminal Sa-
lineiro de Areia Branca, conhe-
cido como Porto-Ilha, entraram 

em greve nesta quinta-feira 10 por tem-
po indeterminado. Entre as reivindica-
ções dos portuários, está a cobrança de 
uma resposta da Companhia Docas do 
Rio Grande do Norte (Codern) sobre o 
futuro arrendamento do terminal. O 
Sindicato dos Trabalhadores nos Ser-
viços Portuários do estado (Sinporn) 
estima que mais de 100 funcionários 
podem ser demitidos após a privatiza-
ção. O Porto-Ilha foi um dos 11 ativos 
de infraestrutura de transportes colo-
cados para arrendamento pelo gover-
no federal em junho deste ano.

De acordo com o Ministério da In-
fraestrutura, a quali� cação do projeto 
de concessão é positiva. “Esses ativos 
têm capacidade de atrair investimen-
tos robustos, melhorias na prestação 
de serviços e geração de empregos”, 
avaliou o ministro Tarcísio Gomes de 
Freitas. O processo de arrendamento 
do terminal está previsto para acon-
tecer a partir do segundo trimestre de 
2021. Ainda segundo o ministério, os 
investimentos previstos para o empre-
endimento serão de R$ 162 milhões e 
estima-se a criação de 3.257 empregos 
gerados ao longo dos 25 anos do con-
trato de arrendamento, entre diretos, 
indiretos e efeito-renda.

O presidente do Sinporn, Pablo 
Barros, disse ao Agora RN que aguar-
da um posicionamento assertivo da 
Codern sobre o assunto. “A tendên-
cia é que todos os atuais portuários 
sejam demitidos com a chegada do 
arrendatário. Já enviamos ofício com 
questionamentos pois precisamos de 
uma de� nição”. No último dia 20, a 
direção da Codern a� rmou ao Sinporn 

Trabalhadores do Terminal 
Salineiro de Areia Branca 
decidem entrar em greve 
PARALISAÇÃO | Trabalhadores cobram da Companhia Docas do Rio Grande do Norte o futuro arrendamento 
do terminal. Sindicato estima que mais de 100 funcionários podem ser demitidos com início da privatização

Porto-Ilha foi um dos 11 ativos de infraestrutura de transportes colocados para arrendamento pelo governo federal em junho deste ano

que a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ) será a responsá-
vel pelo planejamento e realização da 
licitação.

Além disso, a companhia infor-
mou ao sindicato que a probabilidade 

de contratação de quem hoje opera o 
terminal só será conhecida após o ar-
rendamento, quando for apresentado 
o plano executivo pelo novo usuário. 
Comunicou também que realiza estu-
dos em paralelo sobre uma possível re-
alocação dos funcionários para o porto 
de Natal ou Maceió (AL), analisando 
receitas e custos necessários para tal 
situação.

Em nota enviada ao Agora RN, a 
Codern lamentou o início da greve e in-
dicou que a diretoria sempre manteve 
disposição para o diálogo no intuito de 
evitar a paralisação, a qual se mostra 
danosa aos interesses da empresa, dos 
próprios funcionários e, principalmen-
te, da atividade portuária e da econo-
mia do estado. A companhia “tomou 
várias medidas no tocante aos pleitos 
anteriores, entre elas a implantação de 
plano de cargos, carreiras e salários, 
assinaturas de acordo coletivo sem 
necessidade de dissídio coletivo, den-
tro de suas possibilidades legais e de 
competência, observando a limitação 
� nanceira”. Em relação ao arrenda-
mento, a companhia rea� rmou que o 
procedimento está sendo conduzido 
pela ANTAQ, em conjunto com o po-
der concedente por meio dos ministé-
rios da Infraestrutura e da Economia.

TERMINAL  
O Terminal Salineiro de Areia 

Branca está localizado no Oceano 
Atlântico, próximo ao litoral potiguar. 
Foi inaugurado em março de 1974. O 
sal movimentado no Porto-Ilha tem 
como principais destinos o mercado 
internacional e as indústrias de cloro 
brasileiras. 

O Rio Grande do Norte é o maior 
produtor de sal do país e, nesta lideran-
ça, o terminal tem grande destaque por 
escoar a produção do Estado.

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ANDRÉAS MARIUS SCHERER, alemão, casado sob o regime de separação total de bens com a Sra. 
Camila Matias da Silva Scherer(CPF/MF sob o n° 053.118.194-48), portador do CPF/MF n° 016.340.414-37, portador da 
identidade RNE n° V570660-3, residente e domiciliado na Rua das Andorinhas, n° 08, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Andorinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 628,00m²(seiscentos e vinte e oito metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.10.2393.0000.6 e sequencial n° 1.005775.7. Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice -M-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, 
MC-33°W, de coordenadas -6°13'57,739" S e -35°3'06,767" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a 
propriedade de RUA DAS ANDORINHAS , com azimute de 129°16'17" por uma distância de 16,70m  até o vértice -M-
0002, de coordenadas -6°13'58,085" S e -35°3'06,348" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a 
propriedade de MARISA CIOCCIA, com azimute de 223°33'12" por uma distância de 37,00m  até o vértice -M-0003, de 
coordenadas -6°13'58,957" S e -35°3'07,183" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de 
OLIVIER CHRISTIAN EMILE ROUSSEL, com azimute de 310°12'58" por uma distância de 16,70m  até o vértice -M-0004, 
de coordenadas -6°13'58,604" S e -35°3'07,596" W de altitude 27,50 m; deste segue confrontando com a propriedade de 
ANDREAS MARIUS SCHERER, com azimute 43°34'55" por uma distância de 38,40m até o vértice -M-0001,  ponto inicial 
da descrição deste perímetro de 107,32 m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
160.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Olivier Christian Emile Roussel, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 11.09.2020 

 
 
 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. LIGIA MARIA TEIXEIRA DE BRITO FELICIANO, portuguesa, empresária, casada, portadora da 
cédula de Identidade n° 003.449.920 – SSP/RN, inscrita no CPF/MF n° 059.862.217-96, e, o Sr. FRANCISCO MAX DE 
MENDONÇA FELECIANO, português, empresário, casado, portador da cédula de Identidade n° 003.449.921 – SSP/RN, 
inscrito no CPF/MF n° 059.862.197-08, ambos residentes e domiciliados na Av. das Arvores, n° 5, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma 
Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada que dá acesso à Rua Camurim, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 1.498,62m² (mil quatrocentos e noventa e oito metros e sessenta e dois 
decímetros quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.038.03.0220.0000.8 e sequencial de n° 1.005563.0 junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 46,03m, com o Sr. Washington Barbosa. Do ponto P2 ao P3 com 19,40m, com o Sr. 
Francisco Canindé Barbosa. Do ponto P3 ao P4 com 23,02m com a Rua Projetada;- ao Leste, do ponto P4 ao P5 com 
20,62m, com o Sr. Francisco Canindé Barbosa. Do ponto P5 ao P6 com 10,22, do ponto P6 ao P7 com 20,36 com a Sra. 
Ana Maria Barbosa;- ao Sul, do ponto P7 ao P8 com 52,64m, com a Rua Projetada;- e, ao Oeste, do ponto P8 ao P1 com 
19,13m, com o Sr. Miguel Artur Marinho.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 27.395,82. 
Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Miguel Artur Marinho, o Sr. Washington Barbosa, o 
Sr. Francisco Canindé Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 11.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

Edital De Citação - Prazo de 20 (vinte dias) dias A Excelentíssima Senhora Doutora Karyne Chagas De Mendonça Brandão, Juíza de 
Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo presente fica Citada as pessoas de D & J Potiguar Ltda - Me, Daniel Costa, Maria Elizabete Belo Dos 
Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação Ordinária, 
sob nº 0820409-08.2016.8.20.5001, proposta por Banco Do Brasil S/A em face de D & J Potiguar Ltda - Me, Daniel Costa E Maria Elizabete 
Belo Dos Santos, em tramitação por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o 
fazendo dentro do prazo legal, presumir-se-ão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em caso de revelia 
será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 27 de março de 2020. Eu, Flávio Praxedes 
da Silva, digitei e conferi. NATAL/RN, 27 de março de 2020. K-11/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 805.515/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020, tendo como objeto: A 
AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DESBLOQUEADOS, TIPO 
SMARTPHONE, INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO 
FUNCIONAMENTO. LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” 
Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: 11 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS 
DAS PROPOSTAS: 23 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 10hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 23 DE 
SETEMBRO DE 2020 ÀS 11hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 10 de setembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

A greve pauta também o fim 
de condições precárias de 
trabalho; pede a exoneração 
do gerente do Porto-Ilha, 
que é acusado de práticas 
de assédio moral. Também 
pedem  cumprimento das 
escalas de trabalho previstas 
no acordo coletivo, o fim 
da terceirização ilegal de 
trabalhadores, além de 
solicitar o fim do cerceamento 
de acesso aos dirigentes 
sindicais. A Codern assegura 
que essas reivindicações são 
genéricas e sem fundamento. 
“Enfatiza-se, ainda, que não 
existe cerceamento de acesso 
dos dirigentes sindicais em 
Areia Branca, o que se faz é o 
controle de acesso de acordo 
com o plano de segurança e 
normas internas, pois se trata 
de área alfandegada, sendo 
necessário um procedimento 
rigoroso de entrada”, diz a nota.



11GERAL|  SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2020 
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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. MARÍLIA DI CESARE, brasileira, solteira, portadora do CPF/MF n° 286.585.708-51, portadora da 
identidade RG n° 28449451-3, residente e domiciliada na Rua da Gameleira, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, 
casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Mangabeira, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.842,43m²(mil, oitocentos e quarenta e dois metros e quarenta e três decímetros quadrados quadrados), 
imóveis cadastrados junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob os n° 
1.0101.031.05.1948.0000.4 e 1.0101.031.05.1944.0000.6 e sequencial n° 1.05765.0 e 1.005780.3.  Partindo do ponto 1 de 
coordenadas 272.437,66 e 9.310.419,79; dai com azimute de 60°03’05’’, mede 48,56m até o ponto 2; dai com azimute de 
135°41’09’’, mede 38,16m até o ponto 3; dai com azimute de 240°02’49’’, mede 53,54m até o ponto 4; dai com azimute de 
329°21’37’’, mede 26,41m até o ponto 5; dai com azimute de 310°43’38’’, mede 11,21m até o ponto inicial 1, fechando um 
polígono de 1.842,43m² de área. -  Ao Norte, com Rodrigo de Grande e Marília di Cesare; Ao Leste, com Marilia di Cesare; 
Ao Sul, com a Rua Mangabeira; Ao Oeste, com o Condominio Pipa Natura Residencial.  Imóvel não registrado no cartório. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 92.100,00. 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 terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 11.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

Brandão Sintéticos LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o nº.: 12.659.486/0001-53,torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA – LS para o Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto 
tubos e acessórios. 

São Gonçalo do Amarante / RN, 01 de setembro de 2020.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

COMERCIAL JR FERRO E AÇO PRE-MOLDADOS EIRERI , CNPJ Nº 26.062.173/0001-28, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Regularização e Operação, para uma indústria de fabricação de peças de concreto localizada 
na Rua Professor Olavo Lacerda Montenegro, sn, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59.153-043.

Ramon Ribeiro de Souza
Sócio Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRANCIMALDO DE ARAUJO GALVAO, CNPJ 12.075.225/0001-96, torna público que recebeu do Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação N° 2018-
125729/TEC/LRO-0187 com prazo de validade até 31/08/2020 em favor do empreendimento Comércio varejista 
de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizado na Rua Santana do Seridó, SN, COHAB, Jardim do Seridó, CEP: 
59.343 - 000.

Francimaldo de Araújo Galvão
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO GINETE ANDRADE, CPF: 364.969.104-30, torna público que recebeu do Instituto De 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a LRO, com prazo de validade 
até 26/03/2022, em favor do empreendimento, PARQUE DE VAQUEJADAS E HARAS GG, localizada na RUA 
PAPAGUAIO (AS MARGENS DA RN 160), ZONA RURAL, Vera Cruz/RN.

FRANCISCO GINETE ANDRADE
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A, CNPN 08.331.340/0002-98, torna-se que recebeu do Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação Nº 
2020-152118/TEC/LRO-0133 com prazo de validade até 31 de agosto de 2022, em favor do empreendimento 
para extração mineral de calcário, localizado na Fazenda Estreito, localidade de Jucal, Zona Rural de Mossoró/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

PUBLICAÇÃO DE REQUERIENTO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO-LRO

LF DA SILVA DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ:21.825.234/0001-48, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação-LRO, para indústria de Biomassa, a partir da madeira do cajueiro, Localizada no Município de São 
Gonçalo do Amarante-RN. 

LF DA SILVA DE OLIVEIRA EIRELI 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MELHOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP, 36.996.378/0001-34, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, 
com prazo de validade até 21/08/2026, em favor do empreendimento Posto revendedor de combustíveis, localizada 
na Rod. BR 101, s/n, Lote 032 A 4A17,  Jardim Primavera, São José do Mipibu/RN. 

MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO
Representante Legal

O Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Norte, por meio da 
Procuradoria Geral do Estado, 

vai recorrer junto ao Supremo Tribu-
nal Federal da decisão tomada esta 
semana pelo pleno do Tribunal de Jus-
tiça, que declarou inconstitucional a 
taxa anual de prevenção e combate a 
incêndios em Natal e no interior.

A informação foi antecipara nesta 
quinta-feira 10 pelo comandante da 
corporação no Estado, coronel Luiz 
Monteiro.

No ano passado e neste, o CB con-
seguiu angariar com o tributo por vol-
ta de R$ 22 milhões – R$ 7,8 milhões 
em 2019 e R$ 15 milhões em 2020, com 
base numa decisão de agosto do ano 
passado, proferida pelo então presi-
dente do STF, ministro Dias Tó� oli, 
restabelecendo as normas que cria-
ram a cobrança.

Segundo Luiz Monteiro, embora 
os recursos oriundos do recolhimento 
da taxa não tivessem sido usados na 
ocasião, pela exiguidade de tempo pa-
ra a realização de certames licitatórios, 
e neste ano por causa da pandemia do 
novo coronavírus, todo o dinheiro já 
tem destinação certa com licitações 
já concluídas, contratos acertados e 
empenhos formalizados.

“Instalação de novos postos de 
guarda-vidas no litoral, uniformes, 
investimento em plataformas aéreas, 
manutenção de equipamentos como 
auto escadas, capazes de suspender 
um soldado a uma altura de 54 metros, 
jet-skis e picapes para agilizar o aten-
dimento “, a� rmou.

Com a decisão sobre a ADI inter-

Estado deve recorrer da 
decisão que suspendeu 
“Taxa dos Bombeiros”
DISPUTA | Segundo o comandante da corporação no Estado, coronel Luiz Monteiro, o impacto financeiro 
dessa medida seria de 75% para combater eventos como queimadas, acidentes e proteção de banhistas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Coronel Luiz Monteiro diz que todo o dinheiro tem destinação certa com licitações já concluídas, contratos acertados e empenhos formalizados

R$ 22 mi

75%

é o valor arrecadado com as taxas 
entre os anos de 2019 e 2020

é o que as taxas representam nos 
investimentos dos Bombeiros em 

2020

posta pelo Ministério Público, o coro-
nel calcula que o “baque � nanceiro” 
para a corporação, nas palavras dele, 
seja de 75% sobre os investimentos 
previstos. “E isso, num momento de 
pandemia, quando os recursos de 
fontes governamentais é quase zero, é 
algo muito grave”, adverte.

Para contrapor, ele cita o caso da 
Paraíba, onde a taxas dos bombeiros 
existe há 20 anos e transformou a 
corporação local em referência para 
o Nordeste. E acrescenta que são no-
tórias as de� ciências da Corporação 
no RN, que contraria, inclusive, o coe-
� ciente internacionalmente aceito de 
um bombeiro para cada mil habitan-
tes.

“Por ele cálculo, deveríamos ter 
um contingente de 1.065 bombeiros 
para todo o RN, ao invés de apenas 

650”, a� rma o coronel.
Agora, depois da decisão do TJRN, 

que acatou uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) movida 
pelo Ministério Público Estadual, a 
corporação potiguar trabalha com du-
as possibilidades.

“Se perdermos o recurso no STF, 
o Tesouro estadual poderia reem-
bolsar as pessoas que buscarem o 
ressarcimento”, antecipou o coronel 
Luiz Monteiro. Só ontem pela manhã 
o coronel conseguiu ler o acordão da 
decisão do TJ.

Ele lembrou que a ausência desse 
investimento traria grandes impactos 
aos serviços dos bombeiros, que só 
no ano passado atenderam 13 incên-
dios � orestais no estado causados por 
queimadas, ou seja, por ação humana. 
Dois desses eventos ocorreram em Pa-
relhas e Serra Negra, já na divisa com 
a Paraíba.

 Segundo o relator da ADI, que 
travou a cobrança da taxa, desembar-
gador Vivaldo Pinheiro, a prevenção e 
combate a incêndio e a realização de 
busca e salvamentos não poderiam 
ser custeados pela cobrança de taxas e 
sim pela receita obtida pela cobrança 
de impostos, segundo jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal.

O coronel discorda desse entendi-
mento e usa como argumento o cres-
cimento da frota de veículos no Rio 
Grande do Norte da ordem de 300% 
nos últimos 10 anos. “Com isso, cres-
ce consideravelmente o número de 
acidentes com vítimas presas nas fer-
ragens e que precisam na intervenção 
Corpo de Bombeiros”, a� rma.



GO!RN
Saiba mais sobre as inscrições e a programação 

completa pelo QR code

Plenárias Internacionais

11 de setembro - 9h
Os Desafios da Inovação para as Micro e 
Pequenas empresas brasileiras
Com Zeca Melo, Bruno Quick e David Góis.
11 de setembro - 17h
Uma Visão Global de Inovação e Liderança Direto 
do Vale do Silício
Com Clark Kellogg, Rodrigo Xavier e Pedro Moura.

12 de setembro - 8h
Plenária Internacional - Ásia Engenharia de 
Software e Ciclos de Desenvolvimento para 
Projetos de Inteligência Artificial e Aprendizado de 
Máquinas
Com Carlos Queiroz
12 de setembro - 17h
EUA X EUROPA
Inovação e Sustentabilidade no Mundo Pós-
pandemia
Com Daniel Delarossa e Breno Nunes
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TECNOLOGIA | Evento começa nesta sexta-feira 11 com a participação de especialistas e empreendedores do Vale do Silício, nos Estados Unidos, 
que irão discutir o futuro das áreas de gestão, liderança e inovação; atividade deste ano terá mais de 100 palestras, debates, painéis e cursos

O Rio Grande do Norte vai dar 
voz a partir desta sexta-feira 
10 para diversos especialistas, 

empreendedores e personalidades in-
ternacionais ligadas às áreas de gestão 
e inovação tecnológica. O palco destes 
encontros será o GO!RN 2020, que vai 
reunir até o sábado 11, de forma virtu-
al, cerca de 2 mil participantes.

A atividade foi organizada por di-
versas instituições, entidades e comu-
nidades potiguares ligadas ao tema da 
inovação e tecnologia. O GO!RN terá 
diversas ações que ocorrerão simulta-
neamente em seis canais de exibição. 
Todos os eventos serão transmitidos 
online pela plataforma digital Event-
Mobi. São mais de 114 palestras, deba-
tes, painéis, cursos e minicursos.

“O evento tem uma grande impor-
tância no atual momento, pois o ecos-
sistema de empreendedorismo no Rio 
Grande do Norte está se recuperando 
de uma grave crise causada pela pan-
demia do novo coronavírus. Vai unir 
todos os atores, como instituições, co-
munidades ou grupos que trabalham 
com estas temáticas. É algo incrível. 
Todo o ecossistema de inovação e tec-
nologia do Rio Grande do Norte se uniu 
para fazer”, ressalta Carlos von Sohs-
ten, gestor do GO!RN e do RN Digital e 
Startups.

Um dos destaques da abertura do 
evento será a plenária internacional, 
que será transmitida direto dos Esta-
dos Unidos nesta sexta-feira 11, às 17h, 
abordando o tema ‘Uma Visão Global 
de Inovação e Liderança’. Integram o 
professor de criatividade, design e ino-
vação da Universidade da Califórnia 
em Berkeley, Clark Kellogg, o CEO e 
presidente até 2017 do Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch Brasil, Rodrigo Xavier, 
e o CEO e co-fundador da Flourish 
Savings, Pedro Moura. “A ideia é pro-
duzir um momento de reflexão, além 
de traçar os cenários e as alternativas 
para a crise. Queremos mostrar a força 
do ecossistema de empreendedorismo 
para superar a crise. Queremos, de fato, 

GO!RN debate inovação 
e empreendedorismo

SEBRAE RN

Carlos Von Sohsten, gestor do Go!RN: “mostrar vocação do RN na inovação e tecnologia”

DISCUSSÃO 
SOBRE O 
ECOSSISTEMA DO 
EMPREENDEDORISMO

O Brasil ainda se encontra em 
um nível muito atrasado em rela-
ção aos principais ecossistemas 
de inovação do mundo. A opinião 
é de Rodrigo Guedes Xavier, que 
já figurou entre os parceiros se-

niores do banco BTG Pactual e até 
2017 presidiu o Bank of America 
Merrill Lynch Brasil. “Ainda temos 
um longo caminho a percorrer. 
Passamos muito tempo lidando 
e nutrindo o nosso passado em 
vez de construir o nosso futuro”, 
analisa.

Na visão de Rodrigo Xavier, 
vivemos em um mundo cada vez 
mais exponencial, e usar tempo 
pensando o passado é desperdi-
çar oportunidade de planejar o 
futuro. Autodeclarado ‘dinossau-
ro convertido’, Rodrigo Xavier 
acredita que é necessário o país 
gastar mais tempo e energia na 
agenda da educação voltada para 
inovação tecnológica e empre-
endedorismo.  “Estou certo de 
que é pela tecnologia, inovação e 
empreendedorismo que encon-
traremos as soluções para nossos 
maiores obstáculos”, sentencia. 

Há três anos, ele decidiu se 
aprofundar no conceito de Revo-
lução Industrial 4.0 e mudou-se 
para o Vale do Silício, uma região 
que fica no estado da Califórnia, 
nos Estados Unidos, e mundial-

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO
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dar visibilidade para quem atua neste 
segmento, que segue evoluindo desde 
2008”, detalha Carlos von Sohsten.

Ainda segundo ele, o GO!RN de-
monstra a força do Rio Grande do 
Norte nas áreas de inovação e de tec-
nologia. “Já temos a criação do Parque 
Tecnológico de Natal, que segue em 
crescimento. A ideia é potencializar 
cada vez mais a vocação do Rio Grande 
do Norte na inovação e tecnologia. É al-
go que pouca gente tem conhecimento, 
mas é uma vocação que é reconhecida 
em outras partes do mundo, a partir do 
trabalho exercido pelos profissionais 
que saíram daqui”, justifica.

mente conhecida pela concen-
tração de empresas da área de 
inovação e tecnologia. Passou 
a atuar nas áreas de inovação, 
tecnologia e empreendedorismo 
na Universidade de Stanford, da 
qual se tornou membro, e voltou 
ao Brasil há cerca de um ano para 
tornar palpável esse conhecimen-
to adquirido. Virou investidor an-
jo e incentivador do ecossistema 
de inovação do país.

EXPOSIÇÃO DE 
STARTUPS  E DE EMPRESAS 
INOVADORAS

O GO!RN 2020 Online é um 
evento do ecossistema de em-
preendedorismo inovador, star-
tups, tecnologia e transformação 
digital do Rio Grande do Norte e 
passa a se chamar assim porque 
é construído e organizado com 
todas as instituições, grupos e 
comunidades que compõem o 
ecossistema de inovação no am-
biente potiguar. São mais de 30 
instituições, comunidades e gru-
pos envolvidos.

Além da grade de capacitação 
e palestras, o evento também terá 
estandes virtuais para a exposi-
ção de startups e de empresas 
inovadoras. 

Há também a área dos patro-
cinadores, com vídeo, os parti-
cipantes terão acesso em tempo 
real a promotores.  Haverá ainda 
espaços para reuniões exclusi-
vas, desafios e gameficação com 
ranking em tempo real, salas de 
reunião, chats exclusivos com 
especialistas, interação em tempo 
real com palestrantes e convida-
dos, grupos de discussão, mural 
de postagens em redes sociais e 
agenda personalizada. Durante o 
GO!RN será apresentado o mape-
amento do ecossistema de inova-
ção do Rio Grande do Norte.

O GO!RN 2020 é uma cor-
realização do Sebrae-RN com a 
Jerimum Valley, Potiguaras Valley, 
LEP, CDL Jovem, Salt Valley e Ju-
nior Achievement, Parque Insti-
tuto Metrópole Digital -  IMD, RN 
Júnior, Silicon Valley, Prefeitura 
da Cidade do Natal, OAB/RN, 
AIESEC, Seahub e SETIRN, PONG, 
Potilivre, WiE, GDG, Grupy, Pyla-
dies, WebDev, PHP, Darkwaves, 
Telecom UFRN e Natal JS, Arara 
Furtacor, Customer Success, Ino-
va Metrópole, ITNC-IFRN, Em-
preende RN, InPacta e Federação 
das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fiern.

Rodrigo Xavier

Clark Kellogg



13CULTURA|  SEXTA-FEIRA,11 DE SETEMBRO DE 2020 

DIEGO MARCEL

MANTRAS, 
MELODIAS E 
CALMARIA  

MÚSICA | Grupo Camomila Chá lança neste sábado 12 o segundo álbum autoral do
grupo – que traz reflexões e aprendizados obtidos durante o período de isolamento social

NATHALLYA MACEDO

Em tempos de coronavírus, 
a realidade passou a 
ser incerta e, por vezes, 

assustadora. Manter o equilíbrio 
emocional é um desa� o em 
momentos como o atual, mas 
também é uma atitude importante 
para evitar desgastes e aprender 
a lidar com o contexto de 
adversidades. Em uma profunda 
imersão acerca da resiliência 
humana, o grupo Camomila Chá 
lança o segundo álbum autoral, 
intitulado “Reconexão”.  

Para Camila Pedrassoli e 
Juliana Furtado, idealizadoras do 
Camomila Chá, o disco representa 
a necessidade de observar a 
essência de cada um em busca 
do estado de serenidade. Ao 
lado das convidadas especiais 
Tiquinha Rodrigues, Vitoria de 
Santi, Marie Gabriella, Bia Wolf 
e Ju Strassacapa, as artistas 
produziram seis faixas com letras 
de cantos sagrados e mantras que 
dialogam perfeitamente com o 
ciclo presente.  

Com distribuição da Rapport 
Produções, “Reconexão” será 
lançado virtualmente neste 
sábado 12 no Festival Camomila 
e estará disponível a partir do 
dia 16 de setembro em todas as 
plataformas digitais. Ao Agora 
RN, Camila e Juliana comentaram 
o processo de composição do novo 
trabalho. Con� ra:  

REFLEXÕES Camila e Juliana, do grupo Camomila Chá, explicam ideia do projeto

QRCODE

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

canal no YouTube do projeto

ELEIÇÕES 2020

  QUER QUE SUA 
CAMPANHA APAREÇA, 

ALCANCE OS ELEITORES 
E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(84) 3027.1690 | 9 8117.1718

publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

 CONHEÇA NOSSAS 
OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO!

ELEIÇÕES 2020

AGORA RN – Como e o 
que motivou o surgimento do 
Camomila Chá? 

Camomila Chá – O 
projeto surgiu de uma vontade 
de compartilhar tudo o que 
acreditamos e experimentamos, 
como a música e a meditação, 
que proporcionam paz e boas 
energias. O nome da banda veio 
das propriedades bené� cas da 
camomila, como a calmaria que 
ela traz. Quem nunca tomou um 
chá de camomila para relaxar? 

AGORA RN – A proposta é 
diferente: vocês não fazem apenas 
músicas cantadas, mas sim 
mantras. Como é o processo de 
composição? 

Camomila Chá – O processo 
de composição acontece em 
momentos de conexão: as letras 
e as melodias são voltadas para 
possibilitar o autoconhecimento. 
Em algumas músicas utilizamos 
mantras que são conhecidos e que 
tem � nalidade de cura, de paz, de 
amor, a� m de tocar o coração das 
pessoas e deixar sentimentos bons 
reverberando em cada espaço. 

AGORA RN – Recentemente, 
vocês lançaram os primeiros 
clipes. Como foram as gravações? 

Camomila Chá – Foi lindo e 
bem intenso. Escolhemos espaços 
abertos e uma equipe pequena 
para respeitar o distanciamento 
social. Os vídeos fazem parte de 

uma trilogia, que é especialidade da 
nossa diretora Larinha Dantas. “Ra 
Ma Da Sa” foi gravado na praia de 
Cotovelo, um lugar que amamos. 
“Tudo é Luz” foi � lmado no jardim 
de Larinha Dantas e Gabriel Souto, 
com imagens da Marie Gabriella 
(que vieram de São Paulo e foram 
editadas aqui), assim como as 
imagens de Juliana Strassacapa e 
Bia Wolf para o clipe que encerra 
a sequência, o “Eu Vou Girando “, 
com takes feitos por Petala Lopes 
em um parque de SP. Desta forma, 
tivemos a energia dos elementos 
água, terra, fogo e ar, expondo a 
natureza em todos os vídeos.   

AGORA RN – Qual é a principal 
mensagem que vocês desejam 
passar com o projeto? 

Camomila Chá – O 
“Reconexão” foi composto neste 
momento de reflexão que o ano 
de 2020 nos trouxe. Foi feito com 
muita sinceridade e vontade de 
compartilhar energia de amor. 
Acreditamos que a arte pode ajudar 
neste período de ansiedade que 
estamos vivendo, despertando 
ensinamentos e conectando nosso 
coração com a verdade do nosso ser.  

AGORA RN – O que vocês 
planejam para o futuro? 

Camomila Chá – Esperamos 
pode fazer shows em breve, andar 
com este trabalho pelo país, 
promovendo uma cura universal 
através da música.



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

SEM MEDO 
O governo Fátima Bezerra “está 

muito tranquilo” com relação à 
instalação da chamada CPI das 
Ambulâncias, que está sendo 
articulada por deputados de oposição 
na Assembleia Legislativa, com o 
objetivo de � scalizar contratos do 
Executivo para serviço de transporte 
sanitário de pacientes com Covid-19 
durante a pandemia. 

PROVAS 
Quem garantiu isso foi o 

deputado Francisco do PT, que ao 
destacar, nesta quinta-feira, que 
respeita a abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, a� rmou 
que a gestão petista “provará que 
tudo foi feito legalmente”.  

QUESTÃO POLÍTICA? 
O parlamentar ressaltou ainda 

que, embora ele e o líder do governo, 
deputado George Soares (PL), tenham 
apresentado na Casa “detalhes 
minuciosos desse contrato”, há “um 
grupo de deputados que insiste nesse 
tema”. 

NEGACIONISMO 
O neurocientista Miguel Nicolelis, 

coordenador voluntário do comitê 
cientí� co de combate ao coronavírus 
do Consórcio Nordeste, foi destaque 
nesta quinta-feira em uma longa 
entrevista na BBC News Brasil. 
O principal assunto abordado? 
O “negacionismo cientí� co”, que 
segundo Nicolelis “está conosco 
desde Copérnico” e recentemente 
“se propagou rapidamente nos 
Estados Unidos”. “E como sempre 
nós importamos tudo aquilo que não 
presta para o Brasil”, a� rmou. 

PREOCUPADO 
O neurocientista, que é um velho 

conhecido dos potiguares pela sua 
atuação junto à Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, tendo sido 
um dos cofundadores do Instituto 
Internacional de Neurociências de 
Natal (IINN), demonstrou à BBC 
preocupação, por exemplo, com o 
movimento antivacina no Brasil. 

ESPANTADO 
“É assustador”, disse ele sobre esse 

cenário. E completou: “Curiosamente, 
a gente ouviu nos últimos dias o 
inominável presidente (Bolsonaro) 
alegar que é uma coisa espontânea, 
decisão pessoal (se vacinar ou não), 
isso quando estamos no meio de 
uma pandemia que daqui a pouco 
vai matar um milhão de pessoas no 
mundo”. 

LANÇAMENTO DIGITAL 
O prefeito Álvaro Dias terá sua 

candidatura à reeleição homologada 
amanhã (12) de forma virtual. 
Acontecerá numa convenção do 
PSDB, que será realizada das 14h às 
18h, com transmissão ao vivo por 
três plataformas digitais: Facebook, 
Instagram e YouTube. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>E o Brasil está patinando 

de novo no controle da 
transmissão do coronavírus. 
Após ensaiar redução no 
contágio, o país vê alta de taxa 
de infecção. 

É o que indicam cálculos 
do Imperial College. 

>>“Que coisa maluca”. 
Foi assim que reagiu um 
membro do governo sobre 

a pasta do ministro André 
Mendonça. 

>>Fux defende democracia, 
exalta combate à corrupção e 
critica ‘judicialização vulgar’ 
de temas políticos. “Assim 
como os poderes da República 
devem ser harmônicos entre si, 
a harmonia também deve reinar 
internamente nesta Corte”, disse 
o novo presidente do STF. 

a decisão do Ministério da 
Justiça pedir explicações para 
os supermercadistas, em até 
cinco dias, sobre o aumento do 
preço dos itens da cesta básica. 
A notificação aos empresários 
foi feita na quarta-feira (9) pela 
Senacon (Secretaria Nacional do 
Consumidor), órgão subordinado 

Diretora presidente da Agência de Fomento do RN, a ex-deputada Márcia Maia participou ontem do lançamento
do Plano Estadual de Economia Solidária. “Uma importante iniciativa que vai fomentar a economia popular”, avaliou ela

Máscara a postos e os 
vereadores Kleber Fernandes 
e Fernando Lucena participam 
da sessão presencial da 
Câmara Municipal de Natal no 
novo normal
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CARAS 
Mas ao lado de Álvaro Dias 

deverão estar alguns nomes 
importantes entre os poucos 
participantes que terão acesso 
presencial ao ato partidário. Espera-se, 
por exemplo, que Carlos Eduardo Alves 
apareça, além de um nome de peso do 
PSDB, como o presidente da legenda 
no RN, deputado Ezequiel Ferreira. 

 
ALIANÇA 

Na formalização do projeto da 
reeleição de Álvaro Dias, o PSDB vai 
con� rmar a aliança com o PDT, que 
indicará a advogada Aíla Cortez como 
vice-prefeita, e mais 30 candidatos a 
vereador. 

OTIMISTA 
Um dia depois do retorno das aulas 

presenciais nas escolas particulares 
de Natal ser anunciado, o deputado 
Vivaldo Costa registrou na Assembleia 
Legislativa que os avanços do ensaio 
clínico com a vacina Coronavac estão 
evoluindo rapidamente no Brasil. 

 BOA NOTÍCIA 
O parlamentar destacou 

informações dadas pelo diretor do 
Instituto Butantan, em São Paulo, 
Dimas Covas, onde a vacina está sendo 
testada. “Ele a� rmou que a vacina 
chinesa, que está sendo testada no 
Brasil, tem tecnologia diferente da 
vacina de Oxford, é feita com o vírus 
inativado e a interrupção do estudo de 
Oxford não in� uencia os estudos feitos 
em São Paulo”, contou Vivaldo.  

EXPECTATIVA 
Ele também ressaltou que a 

e� cácia da vacina será avaliada já em 
outubro. “Se for comprovada, poderá 
ser registrada na Anvisa. O que temos 
agora é que não existe medicação 
comprovadamente e� ciente no 
enfrentamento ao coronavírus, muito 
menos uma que venha prevenir”, 
al� netou. 

APOIO DI CAPRIO  
Nas redes sociais, Leonardo 

DiCaprio apoiou uma causa que 
pede o corte do � nanciamento 
de Jair Bolsonaro. O ator e ativista 
ambiental compartilhou conteúdo 
da Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil em defesa da Amazônia. 
“De qual lado você está: Amazônia ou 
Bolsonaro?”, diz a campanha que pede 
o boicote de empresas de soja, carne 
e couro que, segundo a organização, 
estariam relacionadas com queimadas 
junto com o governo brasileiro.  

ANTECIPOU 
Acatando ação do PSOL, o 

ministro do STF Ricardo Lewandowski 
determinou nesta quinta que os 
partidos políticos terão que repartir 
dinheiro e tempo de TV entre 
negros e brancos já nestas eleições. 
Assim, Lewandowski derrubou, 
liminarmente, decisão do TSE que 
havia dito que essa divisão só ocorreria 
a partir de 2022. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Com a entrada da Lua em sua Casa da Família, os 
assuntos domésticos podem exigir sua atenção nesta 
sexta. Mas é melhor ligar suas antenas para não deixar 
que isso atrapalhe a sua concentração no serviço 
especialmente se você tem trabalhado em home offi ce.

A ambição vai guiar os seus passos nesta sexta, Libra! O 
momento é favorável para sair da rotina e se arriscar um 
pouco mais se anda de olho em uma promoção. Mas 
não exagere na hora de defender suas ideias ou de impor 
suas opiniões porque bater de frente com o chefe.

Com a Lua em Câncer, seu lado comunicativo se destaca 
e você vai falar sobre qualquer assunto com qualquer 
um! O astral é favorável para resolver um mal-entendido 
e valorizar quem faz parte da sua vida. Sua habilidade de 
comunicação será seu maior trunfo.

Você vai fechar a semana com muita disposição para 
aprender coisas novas e pode aproveitar para se inscrever 
em um curso, por exemplo, mesmo que seja com aulas 
a distância. Se a grana anda curta, pesquise por aí -- tem 
muita coisa bacana que está disponível na internet.

Se depender das estrelas, você pode ter bons resultados 
nas fi nanças nesta sexta! Isso porque a Lua vai ativar o seu 
setor do dinheiro, destacando seu faro para encontrar 
um bom negócio ou reconhecer uma oportunidade de 
melhorar seus ganhos. 

 Com a Lua agitando sua 8ª Casa Astral, o desejo de tentar 
algo diferente no serviço ou até trocar de emprego tem 
tudo para crescer. O momento é ideal para encerrar um 
ciclo e se desapegar, seja de lembranças antigas, maus 
hábitos, ex-amores, etc.. Aproveite o momento.

Nesta sexta, a Lua fi nalmente entra em seu signo e traz 
uma dose extra de ânimo para encarar qualquer parada! 
Aproveite esse energia toda para defi nir algumas metas 
novas, colocar as mãos na massa e transformar um 
sonho em realidade. 

Se depender da Lua, que passa a agitar a sua Casa dos 
Relacionamentos, será mais fácil cuidar de tarefas que 
podem ser feitas em parceria. Conviver com outras pessoas, 
tanto na vida profi ssional quanto na pessoal, tende a se 
tornar mais fácil nesta sexta. 

Os astros avisam que pode pintar uma boa oportunidade 
de melhorar as fi nanças, mas evite comentar sobre 
o assunto com qualquer um. É que Sol e Netuno vão 
se estranhar e isso pode provocar algumas surpresas 
negativas nos negócios. 

Se você está apostando no seu charme para convencer 
os outros e conseguir o que deseja, é melhor rever essa 
estratégia. É que, apesar da Lua continuar em seu paraíso 
astral, ela vai trocar farpas com Sol e Netuno na parte 
da manhã, sinal de problemas e difi culdades pela frente. 

As amizades ganham destaque nesta sexta com a 
entrada da Lua em Câncer. Um bom papo ajuda a 
resolver qualquer atrito e fortalece os laços com a galera, 
mesmo que o encontro tenha que ser apenas nas redes 
sociais. 

Você começa esta sexta com muito pique! A Lua brilha 
em seu paraíso astral logo cedo e traz mais descontração 
para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho 
ou em casa. Ainda assim, é necessário ter cautela para não 
sonhar demais.

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)

Record reestreia “Amor Sem Igual” e retoma “Gênesis”
“Amor Sem Igual”, da Record, 

será a primeira novela a voltar ao 
ar, em relação a todas que foram 
paralisadas em março por causa 
da pandemia do novo coronavírus.

Em chamadas no ar, a Record 
con� rma o retorno para o 
próximo dia 22, uma terça-feira. 
As gravações, inclusive, chegarão 
ao � m nesta semana, após uma 
retomada seguida de um rigoroso 
protocolo de cuidados, também 
divulgados por aqui.

Graças aos esforços da 
parceria Record-Casablanca, em 
um momento tão complicado 
devido à Covid-19, tudo correu 
muito bem.

Agora, como passo seguinte, 
as partes vão se preparar para 
retomar os trabalhos de “Gênesis”, 
tratada internamente como uma 
superprodução.

Nesses últimos dias, foram 
muitas as reuniões das equipes 
envolvidas.

E já foi con� rmado que as 
gravações voltam na segunda 
quinzena de outubro, considerando 
as experiências e protocolos de 
segurança colocados em prática na 
novela “Amor Sem Igual”.

“Gênesis”, neste retorno, 
também já estará com todo o seu 
elenco escalado. É isso que vem 
sendo feito no momento.

Assim como também � cou 
acertado que a sua estreia será na 
segunda quinzena de janeiro.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A cozinha utilizada por Dalton 
Rangel no ainda “Aqui na Band” 
será desmontada...Não há uma 
defi nição ainda se ele continuará 
na casa.Ainda da Band, Glenda 

Kozlowski é esperada hoje em 
São Paulo, para assinar contrato...
Vai apresentar o “Show do 

Esporte”, a partir do próximo dia 
20.A Globo vai usar a Copa 

do Brasil como contra-ataque às 
transmissões da Libertadores...
E também vem tratando com 
a CBF as mudanças de datas 

de alguns jogos do campeonato 
brasileiro...O Corinthians, 

sabe-se, será muito usado pela 
Globo neste enfrentamento com 
o SBT.A Band transmite neste 

domingo, a partir das 14h, a partida 
entre Corinthians e Grêmio pela 

nona rodada do Campeonato 
Brasileiro Feminino...O jogo, 

no antigo estádio do Corinthians, 
a Fazendinha, terá narração de 

Oliveira Andrade, com comentários 
de Alline Calandrini e Nathalia 

Batista.

OBJETIVOS TRAÇADOS
Mesmo diante das tantas 

di� culdades que ainda são 
impostas, a direção da Record está 
conseguindo atender as metas 
estabelecidas. A exemplo da 
dramaturgia, no entretenimento os 
trabalhos foram reativados, inclusive 
com os lançamentos do “Top Chef ” 
e “Fazenda”, além de toda a atividade 
do jornalismo, que em plena 
pandemia estreou novos cenários 
e contratou Carolina Ferraz para o 
“Domingo Espetacular”. E o “Hoje 
em Dia” que nunca parou.

ONTEM...
Esse mundo da TV sempre nos 

surpreende. Um mês e pouco atrás, 
o SBT desistiu de colocar o “Aqui 
Agora” no ar, porque custaria muito 
caro. Algumas medidas internas, 
no decorrer desses últimos tempos, 
foram cortadas para baratear os 
custos de produção.

... E AGORA
Até com certa surpresa, 

foi fechado esse acordo com a 

REPRISE A novela “A Força do Querer” vai substituir “Fina Estampa” a 
partir do dia 21. Já tem chamadas no ar. Isis Valverde, que já voltou a gravar 
“Amor de Mãe”, foi uma das protagonistas, inclusive com intensa trabalho de 
preparação para fazer performances como sereia.

ESTEVAM AVELLAR

“Libertadores”. Um investimento que 
também passa a exigir demais do seu 
departamento comercial. Curioso 
como, em menos de 60 dias, as coisas 
mudaram tanto.

GRAVANDO
Ontem, Rodrigo Faro deu início 

às gravações do “Canta Comigo 
Teen”, formato da Endemol, para 
exibição na Record em outubro. 
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A Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol) confir-
mou que chegou a um acordo 

com o SBT  para a transmissão da Copa 
Libertadores na TV aberta no Brasil 
todo. A emissora fez o anunciou no site 
oficial. O contrato vale para tempora-
das de 2020 a 2022.

“Temos o prazer de apresentar o 
SBT como novo detentor dos direitos 
televisivos da CONMEBOL Libertado-
res para o Brasil. Esta aliança nos per-
mitirá levar a emoção da Glória Eterna 
a mais torcedores no território brasilei-
ro”, expressou Juan Emilio Roa, Diretor 
Comercial da Conmebol.

O SBT terá o direito de transmi-
tir dois jogos por rodada, sempre às 
quartas-feiras, às 21h30. A emissora 

vai herdar as partidas que a Globo já 
havia escolhido previamente antes de 
romper seu contrato com a Conmebol 
por questões financeiras. A emissora 
tentou renegociar o valor dos direitos 
de US$ 60 milhões (R$ 316 milhões na 
cotação atual).  “É muito bom poder 
anunciar esta parceria. Sabemos que 
o futebol é o esporte mais popular no 

Brasil e, como somos também uma 
emissora popular, nada melhor do que 
podermos voltar às transmissões na-
cionais com um torneio como a Con-
mebol Libertadores.  ”, diz José Roberto 
dos Santos Maciel – CEO do SBT.

De acordo com o SBT, para a plena 
satisfação de ambas as partes, garan-
tias mediante TV aberta, o acesso da 
enorme torcida esportiva brasileira aos 
jogos do torneio de clubes mais impor-
tante do continente.

O cronograma da rodada 3 da Fase 
de Grupos da Libertadores começa na 
próxima semana, e no dia 16 de setem-
bro o SBT fará a transmissão dos dois 
primeiros jogos entre Universidade 
Católica-CHI x Grêmio e Bolivar-BOL x 
Palmeiras.

SBT anuncia acordo
para transmitir a 
Libertadores na TV aberta
TRANSMISSÃO | SBT terá o direito de transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras, às 21h30. A 
emissora vai herdar as partidas que a Globo já havia escolhido previamente antes de romper contrato

SBT fará a transmissão dos dois primeiros jogos entre Universidade Católica-CHI x Grêmio e Bolivar-BOL x Palmeiras
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SURFE

A World Surf League (WSL, 
na sigla em inglês) anunciou 
nesta quinta-feira 10 que a bra-
sileira Maya Gabeira estabele-
ceu um novo recorde mundial 
para a maior onda já surfada 
por uma mulher Ela aumentou 
o seu próprio recorde de 20 me-
tros (68 pés) para 23,5 metros 
(73,5 pés).

O feito foi conquistado no 
mesmo local de ondas gigantes 
do recorde anterior, a Praia do 
Norte, em Nazaré, cidade de 
Portugal, no dia 11 de fevereiro 
de 2020, como parte do evento 
inaugural do Nazaré Tow Sur-
fing Challenge da World Surf 
League. Embora as divisões 
masculina e feminina sejam 
separadas para esta categoria, 
a onda de Gabeira também ul-
trapassou o recorde masculino 
do cbdMD XXL Biggest Wave, 
que foi vencido por Kai Lenny e 
mediu 21 metros (70 pés).

“Esta onda foi durante o 
campeonato (WSL Nazaré Tow 
Surfing) e, apesar de achar que 
não sou uma pessoa competiti-
va, eu estava muito concentra-
da e mais corajosa do que o nor-
mal neste dia”, afirmou Gabeira. 
“Eu estava arriscando bem mais 
e, quando larguei a corda (do 
jet-ski), tive a sensação de que 
poderia ser a maior onda da mi-
nha vida, mas não tinha certeza. 
A velocidade era muito alta e o 
barulho que a onda fez quando 
quebrou, me fez perceber que 
esta era provavelmente a maior 
onda que surfei”, completou.

MAYA GABEIRA 
OBTÉM NOVO 
RECORDE MUNDIAL 
PARA MAIOR ONDA

CONQUISTA

O Brasil voltou ao topo do 
tênis nesta quinta-feira 10. O 
mineiro Bruno Soares se sagrou 
campeão do US Open nas du-
plas masculinas, ao lado do cro-
ata Mate Pavic, em Nova York. 
Na final, eles derrotaram o ho-
landês Wesley Koolhof e o tam-
bém croata Nikola Mektic por 
2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 
6/3, em 1h30min de confronto 
na quadra central do complexo 
do Grand Slam americano.

Foi o sexto título de Slam 
da carreira de Soares, o segun-
do brasileiro com mais títulos 
deste nível na história do tênis 
nacional. O mineiro soma agora 
três títulos na quadra dura do 
US Open. 

Ele foi campeão de duplas 
masculinas também em 2016, 
na época jogando com o es-
cocês Jamie Murray. Também 
levantou o troféu de duplas 
mistas em 2012 e 2014. Soares 
foi ainda campeão do Aberto da 
Austrália, com Murray, em 2016.

O título desta quinta foi a 
primeira grande conquista ao 
lado de Pavic, que já tinha o 
troféu do Aberto da Austrália 
de 2018 no currículo. Juntos, 
tinham como maior troféu o 
Masters 1000 de Xangai, con-
quistado em 2019. A empol-
gação com o novo feito foi tão 
grande que a dupla acabou 
cumprimentando os rivais com 
apertos de mãos e até abraço, 
apesar do protocolo sugerir so-
mente uma batida de raquetes 
sobre a rede.

TENISTA BRASILEIRO 
BRUNO CONQUISTA 
O US OPEN NO 
TORNEIO DE DUPLAS
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R$ 316 mi
é o valor da transmissão da Copa 

Libertadores


