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SEMIABERTO. 8 E 9  | Número de presos com 
tornozeleira eletrônica deve aumentar 60% até 
2022. Previsão do governo é de que até 3,2 mil 
presos estejam usando em até dois anosMonitoramento

INVESTIGAÇÃO. 5 | Deputado Gustavo Carvalho reuniu assinaturas necessárias e deu entrada em pedido para abrir Comissão Parlamentar de Inquérito nesta quarta-feira. Agora, falta só Mesa 
Diretora oficializar início dos trabalhos. Parlamentar aponta que, entre outas irregularidades, existe indício de superfaturamento ou sobrepreço no contrato firmado pelo governo Fátima Bezerra

Aluguel de ambulâncias entra 
na mira de CPI na Assembleia

Fábio Faria critica greve 
dos Correios e fala em 
privatização da empresa

Reitor interino do IFRN
é acusado de plagiar tese
de doutorado na Ufersa

REPERCUSSÃO. 2 | Servidores cobram a 
manutenção de um acordo coletivo que 
foi firmado em 2019 com a empresa. Para 
ministro, greve acontece na hora errada

POLÊMICA. 10 | Denúncia publicada nas 
redes sociais aponta que o trabalho 
científico apresentado na Ufersa tem 36 
trechos iguais aos de outras publicações
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“Taxa dos Bombeiros”: 
dinheiro arrecadado
de 2019 até agora segue 
parado na corporação

Taxa de transmissão do 
novo coronavírus tem alta 
na Região Metropolitana 
de Natal, aponta Sesap

Senado aprova até 5 anos 
de prisão para quem 
maltratar animais; lei
vai à sanção de Bolsonaro

Cena musical potiguar 
disputa seis categorias
do Prêmio Dynamite; 
votação segue até dia 30

RECURSO. 6 | Em 2019, o Corpo de 
Bombeiros arrecadou R$ 7,8 milhões com 
a taxa, que é cobrada no emplacamento 
dos carros e motos. Ontem, cobrança foi 
declarada inconstitucional pelo TJRN

PANDEMIA. 7 | Rio Grande do Norte está 
com taxa de transmissibilidade acima 
de 1, segundo informação da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública. Estado 
somou total de 2.296 óbitos pela doença

CONGRESSO. 2 | Pena é aumentada de um 
sexto a um terço se o crime causa a morte 
do animal. Protetores da causa animal 
comemoraram projeto, que
altera Lei de Crimes Ambientais

CULTURA. 13 | Uma das maiores honrarias 
da música independente do Brasil, o 
Prêmio Dynamite tem como objetivo 
reconhecer e valorizar a produção
de arte em todo o País

TJRN diz que não tem 
dinheiro para pagar novo 
benefício para juízes

Câmara de Natal votará
lei para baixar imposto
para empresas de ônibus

ORÇAMENTO. 4 | Esta semana, Conselho 
Nacional de Justiça autorizou tribunais a 
implantarem “adicional de acervo”, para 
recompensar magistrados que atuam em 
mais de uma vara e acumulam processos

TRIBUTAÇÃO. 3 | Objetivo é reduzir o impacto 
da crise do coronavírus para as empresas, 
que estão operando com frota reduzida 
desde março e alegam prejuízo financeiro 
de cerca de R$ 40 milhões

Chuva alaga
Natal em segundos

TEMPO. 7 | Tempo fecha na capital potiguar e, rapidamente, 
alaga pontos da cidade e deixa trânsito lento em algumas vias 

da capital, especialmente no Centro e na zona Norte.
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VAI À SANÇÃO

O plenário do Senado 
aprovou nesta quarta-feira 9 
um projeto de lei que aumenta 
a pena para quem maltratar 
cães e gatos. A proposta agora 
segue para sanção do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Protetores da causa ani-
mal comemoraram. Aprovado 
na Câmara em dezembro do 
ano passado, o texto apresen-
tado pelo deputado Fred Costa 
(Patriota-MG) altera a Lei de 
Crimes Ambientais para criar 
um item especí� co para cães 
e gatos, segundo a Agência 
Senado.

O projeto prevê reclusão 
de dois a cinco anos, além de 
multa e proibição de guarda 
para quem praticar abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar 
esses animais.

A pena é aumentada de 
um sexto a um terço se o cri-
me causa a morte do animal. 
O termo “reclusão” indica que 
a punição pode ser cumprida 
em regime inicial fechado ou 
semiaberto, a depender do 
tempo total da condenação e 
dos antecedentes do réu.

Atualmente, a pena para 
crimes contra qualquer ani-
mal é de três meses a um ano 
de detenção e multa —e pode 
ser aumentada de um sexto a 
um terço se ocorrer morte do 
bicho.

O responsável, porém, di-
� cilmente vai preso. Crimes 
com punições de até dois anos 
são considerados de menor 
potencial ofensivo, e a pena 
normalmente é convertida em 
prestação de serviço.

SENADO APROVA 
ATÉ 5 ANOS DE 
PRISÃO PARA QUEM 
MALTRATAR ANIMAIS

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, criticou nesta 
quarta-feira 9 os servidores 

dos Correios por manterem, em ple-
na pandemia do novo coronavírus, 
uma greve que já dura mais de três 
semanas. A paralisação coincide com 
o momento em que, por causa do iso-
lamento social, tem crescido a procura 
por serviços postais.

Segundo Fábio, o protesto é legíti-
mo, mas acontece no momento erra-
do. “Os Correios oferecem um serviço 
essencial aos brasileiros, que chega a 
cada município. É legítimo os servido-
res reivindicarem, mas greve em plena 
pandemia é totalmente inadequado”, 
a� rmou o ministro potiguar, em publi-
cação no Twitter.

De acordo com as entidades que re-
presentam os servidores, cerca de 70% 
da categoria está parada. Eles cobram a 
manutenção de um acordo coletivo que 
foi � rmado em 2019 com a empresa, 

que foi suspenso em razão da pande-
mia. Com o acordo desfeito, os servido-
res perderam uma série de benefícios, 
como adicional de risco, licença-mater-

nidade de 180 dias e auxílio creche.
No pronunciamento feito nas re-

des sociais, Fábio Faria sugeriu que o 
movimento pode acelerar a privatiza-

ção da estatal, algo contra o qual os 
trabalhadores também protestam na 
atual paralisação. “No momento da 
privatização, todos terão oportunida-
de de levar suas demandas ao Con-
gresso Nacional”, a� rmou o ministro 
das Comunicações.

Nas próximas semanas, o governo 
deve encaminhar para o Congresso um 
projeto de lei que estabelece o novo 
marco legal para o setor postal. O envio 
da medida é o primeiro passo para o 
processo de privatização dos Correios.

Trabalham nos Correios atual-
mente mais de 105 mil pessoas. Nos 
cargos mais altos, os salários chegam 
a R$ 50 mil, segundo fontes ligadas à 
estatal. E as denúncias de corrupção 
continuam. Este ano, no início de agos-
to, a Polícia Federal lançou a segunda 
fase da Operação Postal II, que apura 
indícios de fraudes de R$ 94 milhões 
na estatal. Em 2005, a empresa esteve 
no centro do escândalo do mensalão.

O Ministério Público Federal, a 
Polícia Federal e a Receita Fe-
deral de� agraram na manhã 

desta quarta, 9, a Operação E$quema 
S para cumprir 50 mandados de busca 
e apreensão em endereços de advoga-
dos, escritórios e empresas investiga-
das pelo possível desvio, entre 2012 e 
2018, de cerca de R$ 355 milhões das 
seções � uminenses do Serviço Social 
do Comércio (Sesc RJ), do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac RJ) e da Federação do Comér-
cio (Fecomércio/RJ).

Entre os alvos das buscas estão 
o advogado Frederick Wassef, que já 
defendeu o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), os advogados Cris-
tiano Zanin e Roberto Teixeira, que re-
presentam o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e a advogada Ana Tereza 
Basilio, que defende o governador afas-
tado do Rio, Wilson Witzel. As ordens 

foram cumpridas no Distrito Federal e 
em cinco estados: Rio de Janeiro, São 
Paulo, Alagoas, Ceará e Pernambuco.

Os recursos do Sesc e Senac têm 

origem pública, que a Receita Federal 
repassa de contribuições sobre folhas 
de pagamento de empresas comer-
ciais para os serviços investirem na 

capacitação e bem-estar de comerci-
ários. Segundo o Ministério Público 
Federal, entre 2012 e 2018, o Sesc, o Se-
nac e a Fecomércio do Rio teriam des-
tinado mais de 50% do seu orçamento 
anual a contratos com escritórios de 
advocacia.

A denúncia já aceita pela Justiça 
Federal aponta que de tal montante, 
ao menos R$ 151 milhões foram des-
viados em esquema supostamente 
liderado por Orlando Santos Diniz, 
ex-gestor das entidades, e integrado 
por outras 10 pessoas, incluindo o ex-
-governador do Rio Sérgio Cabral.

Segundo a força-tarefa da Lava 
Jato, o esquema incluía “o uso de 
contratos falsos com escritórios da-
queles acusados ou de terceiros por 
eles indicados, em que serviços advo-
catícios declarados não eram presta-
dos, mas remunerados por elevados 
honorários”.

Fábio Faria critica greve dos 
Correios e fala em privatização
REPERCUSSÃO | Servidores da estatal cobram a manutenção de um acordo coletivo que foi firmado em 2019 com a empresa, que foi
suspenso em razão da pandemia. Paralisação já dura mais de três semanas. Atualmente, trabalham nos Correios mais de 105 mil pessoas

Ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz que greve é legítima, mas ocorre na hora errada

JOEL VARGAS / PMPA

CLÉVERSON OLIVEIRA / MC

Denúncia aponta que de tal montante, ao menos R$ 151 milhões foram desviados 

Wassef e advogados de Lula e Witzel 
são alvo de operação no Rio de Janeiro

E$QUEMA S

PF RIO DE JANEIRO / DIVULGAÇÃO
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DESA MORRO DOS VENTOS II S.A., CNPJ 15.207.271/0001-90, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do  
Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação, com prazo 
de validade até 04/09/2026, para o parque eólico Morro dos Ventos II, localizado 
na Fazenda Tubiba, Zona Rural, município de João Câmara/RN.

Alberto dos Santos Lopes 
Diretor de Engenharia e Obras

TRANSPORTE | Objetivo é reduzir o impacto da crise do coronavírus para as empresas, que estão
operando com frota reduzida desde março e alegam prejuízo financeiro de cerca de R$ 40 milhões

A Câmara Municipal de Natal 
deve votar na próxima semana 
um projeto de lei que diminui 

pela metade a alíquota do Imposto 
sobre Serviços (ISS) cobrado das em-
presas de ônibus que operam linhas 
urbanas na capital potiguar.

O objetivo da medida é reduzir o 
impacto da crise do coronavírus para 
as empresas, que estão operando com 
frota reduzida desde março e alegam 
prejuízo financeiro de cerca de R$ 40 
milhões.

O benefício fiscal, que deve ser 
concedido às empresas enquanto 
perdurar a pandemia da Covid-19, foi 
proposto em junho pelo prefeito Álvaro 
Dias após apelo dos empresários. Mais 
de dois meses depois, contudo, o des-
conto no ISS não foi aplicado porque 
ainda falta o aval dos vereadores.

Até esta quarta-feira 9, o projeto 
só tinha passado por uma comissão 
temática da Câmara Municipal, a de 
Legislação, Justiça e Redação Final. A 
expectativa é que, nos próximos dias, 
a matéria ganhe parecer das outras 
três comissões por onde ainda precisa 
passar: a de Planejamento Urbano, a 
de Saúde e a de Defesa do Consumidor. 
Só depois disso seguirá para o plenário.

A redução no ISS – dos atuais 5% 
para 2,5% – foi anunciada na mesma 
época em que motoristas e cobradores 
estavam em greve para cobrar aumen-
to salarial e uma trégua nas demissões. 
A redução do imposto seria uma forma 
de aliviar o caixa das empresas na pan-
demia do novo coronavírus – que fez 
despencar a demanda por transportes 
– e de evitar um aumento na tarifa para 

cobrir os custos.
O secretário de Tributação de Na-

tal, Ludenílson Lopes, disse ao Agora 
RN que o anúncio da prefeitura segue 
de pé, mas que a Constituição impede 
a concessão de benefícios fiscais por 
decreto. Por isso, segundo ele, o prefei-
to Álvaro Dias aguarda a autorização 
da Câmara para aplicar o benefício.

“O benefício fiscal depende de lei e 
quem aprova é o Legislativo. O Executi-
vo cumpriu seu papel, porque mandou 
o projeto de lei. Mandou para aprovação 
da Câmara Municipal. Os poderes são 
independentes. O Legislativo ainda não 
aprovou. Está no direito deles. Qualquer 
benefício fiscal só pode ser dado com lei 
específica”, disse o secretário ao Agora 
RN na semana passada. Ainda segundo 
Ludenílson, caso a Câmara aprove o 
incentivo, o benefício terá os efeitos re-
troativos a 1º de julho de 2020.

Empresas estão operando com frota reduzida e tiveram de fazer demissões na pandemia

Câmara votará projeto para baixar 
imposto para empresas de ônibus

No mesmo dia em que a prefei-
tura anunciou que reduziria o ISS, o 
Governo do Estado informou que 
também daria um incentivo para as 
empresas.

No dia seguinte, 29 de junho, 
foi publicado um decreto da gover-
nadora Fátima Bezerra que reduziu 
em 50% o valor do ICMS cobrado 
sobre o óleo diesel comprado pelas 
empresas de transporte municipal e 
intermunicipal. A isenção vale até o 
fim do ano.

Estado já deu 
incentivo por 
decreto

A Operação Lava Jato acusa o ad-
vogado Eduardo Martins, filho 
do recém-empossado presiden-

te do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Humberto Martins, de receber cerca de 
R$ 82 milhões da Fecomércio do Rio de 
Janeiro para influenciar em decisões 
de ministros da corte.

Eduardo foi alvo de uma ação da 
Lava Jato deflagrada nesta quarta-fei-
ra 9 que mira escritórios de advocacia 
investigados pelo Ministério Público 
Federal (MPF) por suspeitas de serem 
usados para desviar recursos do Siste-
ma S fluminense.

A missão de Eduardo, segundo o 
MPF, seria a de obter junto ao STJ de-
cisões que pudessem manter Orlando 
Diniz à frente da Fecomércio flumi-
nense. Diniz foi preso pela Lava Jato e 
firmou acordo de delação premiada 
com a Procuradoria.

As informações prestadas por ele 
e outros documentos coletados pelos 
investigadores durante as apurações 
nas entidades antes comandadas por 
Diniz embasaram a ação desta quarta.

O ministro Humberto Martins, pai 
do advogado, assumiu a Presidência do 
STJ no final de agosto. Antes, ele ocu-
pava o cargo de corregedor nacional de 
Justiça.

Ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Filho do presidente do STJ teria 
recebido para influenciar decisões

DENÚNCIA DA LAVA JATO

GUSTAVO LIMA / STJ

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



Em um aceno ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), o presidente Jair 
Bolsonaro participou nesta quar-

ta-feira 9 da última sessão do ministro 
Dias To� oli como presidente da Corte. 
Ele deixa o cargo nesta qiunta-feira 10.

Apesar dos atritos recentes com o 
Supremo, o chefe do Executivo sempre 
se manteve próximo de To� oli e apro-
veitou a despedida do magistrado do 
cargo para elogiar o trabalho da Corte e 
fazer um gesto em direção aos demais 
ministros.

Com o futuro de investigações con-
tra seu � lho Flávio Bolsonaro nas mãos 
do STF, Bolsonaro disse que o tribunal 
é o “santuário da Justiça” no Brasil e 
a� rmou que espera indicar um minis-
tro “que possa realmente cooperar com 
esta Casa”.

No lugar de To� oli, assumirá o mi-
nistro Luiz Fux. Na gestão dele, o pre-
sidente da República deve indicar dois 
novos integrantes para o Supremo nas 

vagas de Celso de Mello, que se aposen-
ta em 1º de novembro deste ano, e de 
Marco Aurélio, que completa 75 anos 
em julho de 2021.

Bolsonaro ressaltou que pretende 
manter com Fux a mesma relação de 
diálogo que teve com To� oli. Segundo 

ele, o atual presidente do STF ajudou o 
governo em diversos momentos.

Após ser convidado por To� oli para 
compor a mesa da sessão, o presidente 
da República se disse “emocionado em 
ocupar um lugar de destaque a direito 
do presidente do STF”.

IMPERIAL COLLEGE ERROU
TODAS AS PREVISÕES DA COVID

BOLSONARO ESTENDE A 
MÃO AO STF, NO DIA DE TOFFOLI

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

A INSTITUIÇÃO SOU EU
Os discursos dos presidentes 

da Câmara, Senado e do STF 
foi mais uma manifestação da 
“confusão” entre as pessoas 
físicas que ocupam cargos e as 
instituições. Os três acham que são 
as instituições que comandam.

CODINOME LAVA TOGA
A operação desta quarta 

(9), cumprindo mandados em 
50 endereços, ganhou o nome 
de “E$quema S”, mas pode ser 
chamada de “Lava Toga”, pelo 
número de magistrados atingidos 
direta ou indiretamente. 

CUTUCOU COM VARA CURTA
Na cerimônia desta quarta no 

STF, o presidente Jair Bolsonaro 
encarnou sua melhor versão “paz 
e amor”. Pediu “que Deus ilumine” 
a todos, mas lembrou que chegou 
ao cargo pelo voto e eles por 
indicação política.

PIOR QUE FAKE NEWS
 ncora da BBC America disse 

ontem, com direito a legenda, que 
o Brasil registra “400 milhões de 
infectados”. Eles ignoram que isso 

representa duas vezes a população 
brasileira e 100 vezes o número 
real de casos.

DEMORA TÍPICA
Somente ontem, quase vinte 

dias após ser acusada de mandar 
matar o marido, a deputada 
Flordelis (PSD-RJ) foi noti� cada 
pela Corregedoria da Câmara 
sobre o processo no Conselho de 
Ética.

DEBATE SEM FIM
O “debate sem � m” da testagem 

da Covid, diz o New York Times, 
tem novo capítulo: especialistas 
questionam a “sensibilidade” 
de testes PCR, que pode ser 
excessiva e identi� car carga viral 
tão pequena que não mereceria 
o “positivo”. A diferença nos 
resultados chega a 90%.

BOA NOTÍCIA
O número de vencedores que 

superaram a covid-19 ultrapassou 
ontem os 20 milhões. Entre os 30 
países com mais infecções, apenas 
a Ucrânia tem mais casos ativos 
que pessoas curadas, segundo o 
Worldometer.

Foi visto como um gesto de “mão estendida” a presença do presidente 
Jair Bolsonaro nas homenagens ao presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias To� oli, na véspera da posse do ministro Luiz Fux. Ao 
atravessar a Praça dos Três Poderes e comparecer à sessão, Bolsonaro 
quis demonstrar a disposição de esquecer as duras críticas de 7 dos 11 
ministros do STF, consideradas “cáusticas” pelo ministro Marco Aurélio, 
que a partir de 1º de novembro assume o posto de novo decano do STF.

FASE TÉCNICA
O próprio Marco Aurélio, que 

nesta quinta fará a saudação a 
Fux, na solenidade de posse, acha 
que o STF entrará numa fase mais 
técnica.

MÃO NO AR
Bolsonaro fez gesto 

semelhante comparecendo à 

posse do presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, que dias depois 
lhe fez duras críticas.

EM BUSCA DA HARMONIA
To� oli será lembrado pelas 

“intrigas do bem”, nas quais 
é mestre, e pelo empenho 
por relações institucionais 
harmônicas entre os Poderes.

Em 27 de março, a Imperial College, do Reino Unido, divulgou previsão de 
infectados e mortos pelo coronavírus para o mundo. Até agosto, no Brasil, 
seriam 187 milhões de infectados e 1,1 milhão de mortes, dizia o mais pessi-

mista dos cinco cenários do instituto. Ganhou as manchetes, mas era fake. Curio-
samente, a principal voz do pior cenário da Imperial, virou “expert” contratado pelo 
TSE para ensinar o que é (ou não é) fake news. No entanto, quase seis meses depois, 
os resultados brasileiros estão melhores até que o cenário mais otimista da Imperial 
College. A Imperial tem três cenários para estratégias de combate ao covid: “sem 
intervenções” (distanciamento etc.), “intervenção geral” ou “aprimorada”. A estraté-
gia drástica (aprimorada), que isola todos e se concentra nos idosos, previa 529 mil 
mortos no Brasil até agosto. Foram 121 mil. A Imperial também apresentou outros 
dois cenários que tratam do momento da adoção das estratégias de forma precoce 
ou tardia. Para o Imperial College, se o Brasil atacasse o covid de forma precoce, 
seriam 11,5 milhões de infectados. Eram 3,9 milhões no fim de agosto.
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Presidente da República surpreendeu e acompanhou última sessão comandada por Dias Toffoli

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NELSON JÚNIOR / STF

Bolsonaro vai à última sessão de 
Toffoli à frente do STF e elogia Corte

ACENO

“ADICIONAL DE ACERVO” | Pelo que ficou decidido no CNJ, agora, o juiz que acumular mais de uma vara de 
Justiça receberá o “adicional de acervo” – uma espécie de recompensa para quem tem mais processos

O Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJRN) informou 
nesta quarta-feira 9 que não vai 

pagar para os seus magistrados o novo 
benefício autorizado esta semana pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
para os juízes de todo o País que traba-
lham em mais de uma vara.

Em nota, o TJRN, que é mantido 
por repasses feitos pelo Governo do 
Estado (duodécimos), disse que não 
tem orçamento para ampliar o gasto 
com pessoal.

O novo benefício para a magistra-
tura foi aprovado pelo CNJ na terça 8. 
Pelo que � cou decidido, agora, o juiz 
que acumular mais de uma vara de 
Justiça receberá o “adicional de acer-
vo” – uma espécie de recompensa 
para quem tem mais processos para 
decidir.

O “penduricalho”, como são cha-
mados os auxílios pagos aos juízes que 
extrapolam o teto salarial, foi aprova-
do na última sessão comandada pelo 
ministro Dias To� oli, que na quinta-
-feira (10) deixará a presidência do CNJ 
e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O magistrado que tiver direito ao 
novo benefício receberá um terço do 
salário a mais por mês que acumular 
mais de uma vara. Esse adicional já é 
pago na Justiça Federal e na Justiça do 
Trabalho. A pedido da Associação dos 
Magistrados do Brasil (AMB), o CNJ 
aprovou uma recomendação para que 
o adicional seja pago a todos os juízes 
do País.

Ao levar o assunto para discussão, 

To� oli argumentou que, entre 2010 e 
2019, o número de novos processos 
aumentou 26%, enquanto que a quan-
tidade de juízes subiu só 7,2%. Com 
isso, juízes que acumulam mais de 
uma vara estariam com sobrecarga de 
trabalho.

O presidente do STF e do CNJ disse 
também que, como o benefício já é pa-
go para juízes federais e do Trabalho, 
o direito deve ser estendido a todos 
os magistrados do País. Os tribunais, 
porém, não têm obrigação de pagar o 
novo benefício, pois a decisão do CNJ 
trata-se de uma recomendação.

Em nota, o TJRN limitou-se a dizer 
que o benefício não será implantado 
para os juízes do Estado. “Não há pre-
visão orçamentária para tal”, a� rmou 
a instituição, através de nota.

O Agora RN perguntou quantos 
magistrados acumulam varas de Justi-
ça no Rio Grande do Norte e se há so-
brecarga de trabalho para esses juízes, 
mas o tribunal não respondeu.

QUEDA NO ORÇAMENTO
Por causa da pandemia do novo 

coronavírus, o orçamento do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte caiu 
14% entre janeiro e agosto deste ano, 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. A diminuição foi acertada 
com a governadora Fátima Bezerra.

Segundo o Portal da Transparên-
cia do Estado, foram transferidos para 
o Judiciário, este ano, R$ 445,2 milhões. 
No ano passado, o montante repassa-
do de janeiro a agosto tinha sido de R$ 
512 milhões.

Tribunal de Justiça do RN disse que não vai implantar benefício por falta de orçamento

CNJ libera novo benefício para 
juízes; TJRN diz que não vai pagar



estados. Ele não apresentou, entretan-
to, valores de referência.

Ainda segundo o deputado, ou-
tro fato que levanta suspeitas sobre o 
contrato é o fato de a empresa ter sido 
fundada em abril de 2019 com capital 
social de apenas R$ 100 mil, pouco 
mais de 1% do valor estimado para o 
contrato (R$ 8,5 milhões, caso todas as 
ambulâncias fossem alugadas pelo pe-
ríodo máximo de tempo). Ele ressalta 
que o único contrato público firmado 
pela empresa até agora foi o fechado 
com a Sesap.
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TIAGO REBOLO

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte deverá abrir 
nos próximos dias uma nova 

Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI). Depois da CPI da Arena das Du-
nas, agora os deputados querem inves-
tigar possíveis irregularidades em um 
contrato do Governo do Estado para o 
aluguel de ambulâncias durante a pan-
demia do novo coronavírus.

O pedido para abrir a investigação 
foi apresentado nesta quarta-feira 9 
pelo deputado Gustavo Carvalho (PS-
DB), com o apoio de outros oito parla-
mentares (veja lista ao lado). Segundo 
o regimento interno da Assembleia, 
com este número de assinaturas, a CPI 
é aberta automaticamente, sem neces-
sidade de votação em plenário.

É preciso, contudo, que a Mesa Dire-
tora oficialize a instalação. A expectativa 
é que a abertura dos trabalhos seja con-
firmada nesta quinta-feira 10 pelo pre-
sidente da Casa, o deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), que, após fazer a leitura 
do requerimento, deverá marcar uma 
reunião para decidir quando será a pri-
meira reunião da CPI e quantos mem-
bros vão compor a comissão.

Autor do pedido para instaurar 
a CPI, o deputado Gustavo Carvalho 
afirma que há várias suspeitas de ir-
regularidades envolvendo o contrato 

assinado pelo governo Fátima Bezerra 
com a empresa Serv Saúde.

Ele diz que, “desde a publicação do 
extrato do contrato, muitos questiona-
mentos surgiram acerca do instrumen-
to contratual, bem como acerca das 
qualificações e estrutura da empresa 
contratada”.

O parlamentar destaca, por exem-
plo, que, apesar de o contrato exigir que 

a empresa tivesse ambulâncias próprias 
para fornecer o serviço, a Serv Saúde 
não possui nenhum veículo registrado 
no Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran). Ele apresentou um ofício do 
órgão que confirma a informação.

“Este parlamentar constatou que 
as ambulâncias que vêm prestando o 
serviço são sublocadas e encontram-
-se em nome de terceiros, não sendo 

Em nota, a Secretaria de Saúde 
informou ao Agora RN que o con-
trato é legal e que todo o processo 
foi acompanhado pelo Ministério 
Público. Segundo a pasta, a Serv 
Saúde foi escolhida para prestar 
o serviço porque foi a única que 
apresentou proposta.

Segundo a secretaria, o valor do 
contrato (R$ 8,5 milhões) era apenas 
uma previsão. Este valor só seria pa-
go à empresa no caso de seis ambu-
lâncias serem alugadas ao longo de 
seis meses. De acordo com a Sesap, 
porém, apenas três ambulâncias 
foram usadas, e por um mês e meio 

(entre julho e agosto). Com a queda na 
demanda por ambulâncias, fruto da 
desaceleração da pandemia, o con-
trato foi encerrado. O valor exato pago 
à empresa, porém, não foi informado.

O governo destacou, ainda, 
que o contrato previa não só o alu-
guel de ambulâncias, mas também 
o combustível e o fornecimento de 
vários itens necessários à remoção 
dos pacientes com o novo corona-
vírus. O serviço prestado pela Serv 
Saúde incluiu médico, enfermeiro, 
condutor, equipamentos de prote-
ção individual, material médico-
-hospitalar e limpeza e desinfecção.

“O Estado utilizou apenas três dos 
veículos e, como previsto no contrato, 
pagará apenas pelo que usufruiu. As 
três ambulâncias previstas no contra-
to circularam nas Regiões de Saúde 
Metropolitana de Natal, Mato Grande 
e Vale do Assu”, destacou a Sesap.

A pasta negou, ainda, que o 
contrato tenha sido encerrado por 
causa da iminência da abertura da 
CPI na Assembleia Legislativa. “O 
contrato foi encerrado em agosto 
devido à tendência de queda na 
taxa de incidência de casos e mor-
talidade, quando houve uma dimi-
nuição significativa dos chamados 

para remoção, passando a atender 
em torno de um paciente por dia”, 
enfatizou o governo.

CPI DA ARENA DAS DUNAS
Esta será a segunda CPI aberta 

este ano na Assembleia do RN. A 
primeira foi instalada no fim de maio 
para apurar supostas irregularidades 
no contrato do Governo do Estado 
com a administração da Arena das 
Dunas, estádio construído em Natal 
para a Copa do Mundo de 2014.

O QUE É A CPI
De acordo com o regimento 

interno da Assembleia, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito tem ca-
ráter temporário (até 90 dias) e po-
deres de investigação próprios das 
autoridades judiciais. Os membros 
da CPI são designados pelo presi-
dente da Casa, podendo inclusive 
contar com representante do Mi-
nistério Público.

A CPI pode determinar dili-
gências, ouvir indiciados, inquirir 
testemunhas, requisitar de órgãos 
e entidades da administração pú-
blica informações e documentos, 
requerer a audiência e tomar de-
poimentos de autoridades.

Assembleia deve abrir CPI para 
investigar aluguel de ambulâncias

Sesap nega irregularidades e diz que valor era previsão

SAÚDE | Autor do pedido para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aponta que há indício de superfaturamento ou sobrepreço no contrato firmado pelo governo
Fátima Bezerra. Segundo deputado Gustavo Carvalho (PSDB), valor está “muito acima” do praticado em outros estados, mas ele não apresentou valores de referência

Governo do RN contratou 6 ambulâncias por seis meses, mas só usou metade - e por 45 dias

Deputado Gustavo Carvalho (PSDB)

nenhuma de propriedade da empresa 
Serv Saúde. O contrato não permitia 
terceirização”, enfatizou.

Gustavo Carvalho diz, ainda, que 
há indício de superfaturamento ou 
sobrepreço no contrato. Segundo ele, 
o valor cobrado pela Serv Saúde para 
alugar ambulâncias para a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap) está 
“muito acima” do praticado em outros 

DEPUTADOS QUE 
ASSINARAM O PEDIDO

Gustavo Carvalho (PSDB) – Autor

Allyson Bezerra (Solidariedade)

Coronel Azevedo (PSC)

Cristiane Dantas (Solidariedade)

Galeno Torquato (PSD)

Getúlio Rêgo (DEM)

José Dias (PSDB)

Kelps Lima (Solidariedade)

Tomba Farias (PSDB)

JOÃO GILBERTO / ALRN
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EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PARA CIÊNCIA E 

CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 22/2019 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ SABER a 
todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, 
EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 
6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de FRANCISCO DE ASSIS 
EDVINO (CPF/MF nº 154.718.704-25, CI. Nº 138.087 – SSP/RN), brasileiro, agricultor, nascido em data de 04/10/1952, 
natural de Lajes/RN, casado sob o regime da comunhão de bens (conforme Certidão de Casamento expedida aos 
04/08/1974, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-03, às fls. 312, termo nº 5.312, contraído em 
04/08/1974) com a Sra. MAURA CONCEIÇÃO EDVINO (CPF/MF nº 071.070.704-52, CI. Nº 408.156 – SSP/RN), 
brasileira, agricultora, nascida em data de 26/08/1949, natural de Lajes/RN), residente e domiciliado na Rua 
Professora Conceição Martins, nº 50, Boa Esperança, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; autuado em 10/12/2019, Processo nº 
22/2019,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: UMA PROPRIEDADE RURAL, denominada “SÍTIO 
CARAÚBAS”, situada no município de Lajes/RN, medindo 56,8924 hectares, encerrando num perímetro de 9.858,16m, 
apresentando os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com o Maria do Carmo Barbosa da Silva (Sítio Caraúbas); ao Sul, 
com José Nunes (Sítio Caraúbas); ao Leste, com Estrada Vicinal (que liga Lajes/RN a Cerro Corá/RN); e, ao Oeste, com Manoel 
Francisco de Arruda Neto (Fazenda Cabugi). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GBT-M-H160, de coordenadas N 
9.367.287,57m e E 800.733,52m; deste segue confrontando com SÍTIO CARAÚBAS, matrícula, código INCRA, propriedade de 
MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA; com seguintes azimutes e distâncias: 116°19'05" e de 2.678,66 m até o vértice GBT-M-
G156, de coordenadas N 9.366.099,98m e E 803.134,53m; 123°47'32" e de 12,28 m até o vértice GBT-M-G155, de coordenadas N 
9.366.093,15m e E 803.144,73m; 120°51'34" e de 2.131,50 m até o vértice GBT-M-G172, de coordenadas N 9.364.999,83m e E 
804.974,47m; deste segue pela faixa de domínio da(o) ESTRADA VICINAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 212°37'23" 
e de 32,35 m até o vértice GBT-M-G173, de coordenadas N 9.364.972,59m e E 804.957,03m; deste segue confrontando com 
SÍTIO CARAÚBAS, matrícula, código INCRA, propriedade de ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES; com seguintes azimutes e distâncias: 
298°26'01" e de 2.184,41 m até o vértice GBT-M-G157, de coordenadas N 9.366.012,67m e E 803.036,12m; 295°04'16" e de 
2.639,21 m até o vértice GBT-M-H161, de coordenadas N 9.367.131,02m e E 800.645,57m; deste segue confrontando com 
FAZENDA CABUGI, matrícula, código INCRA, propriedade de MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA NETO; com seguintes 
azimutes e distâncias: 26°27'06" e de 80,86 m até o vértice GBT-M-H102, de coordenadas N 9.367.203,41m e E 800.681,59m; 
31°40'46" e de 98,89 m até o vértice GBT-M-H160, de coordenadas N 9.367.287,57m e E 800.733,52m; ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-
se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. O requerente pleiteia o reconhecimento 
da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, 
com justo título, há cerca de 50 (cinquenta) anos.  O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona à Praça Manoel Januário Cabral, nº 
180, centro, lajes/RN,  no horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (84) 3532-
2194,  Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a 
apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de 
reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, 
da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Lajes/RN, 02 de setembro de 2020. A Oficial, Fátima Rovane 
Medeiros. 
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CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 25/2019 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ SABER a 
todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, 
EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 
6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO 
EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulados por 1) MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA, brasileira, agricultora, 
viúva, nascida em data de 02.10.1950, natural de Angicos/RN, inscrita no (CPF/MF nº 429.211.714-49, CI. nº 693.619 – SSP/RN, 
residente e domiciliada no Povoado Caraúbas, casa nº 20, zona rural de Lages/RN, CEP: 59.535-000, 2) MARIA DAS VITÓRIAS 
DA SILVA, brasileira, agricultora, solteira, maior, nascida em data de 30.03.1974, natural de Natal/RN, inscrita no (CPF/MF nº 
020.341.194-36, CI. Nº 001.749.623-SSP/RN), residente e domiciliada no Povoado Caraúbas, casa nº 20, zona rural de Lages/RN, 
CEP: 59.535-000 e 3) JOSÉ WALDIR DA SILVA, brasileiro, agricultor, solteiro, maior, nascido em data de 02.10.1981, natural de 
Lages/RN, inscrito no (CPF/MF nº 060.382.604-04, CI. Nº 001.964.920-SSP/RN), residente e domiciliado no Povoado Caraúbas, 
casa nº 20, zona rural de Lages/RN, CEP: 59.535-000, autuado em 10/12/2019, Processo nº 25/2019,  tendo por objeto o imóvel 
que assim se descreve e caracteriza: UMA PROPRIEDADE RURAL, denominada “SÍTIO CARAÚBAS”, medindo uma área de 
28,2420 há, Perímetro: 9.774,57 m; apresentando os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com Edson Luiz Cavalcanti; ao 
Sul, com Francisco de Assis Edvino; ao Leste, com Estrada Vicinal (que liga Lajes a Cerro-Corá/RN); e, ao Oeste, com Manoel 
Francisco de Arruda Neto. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GBT-M-H159, de coordenadas N 9.367.328,23m e E 
800.741,03m; deste segue confrontando com EDSON LUIS CAVALCANTI, matrícula código INCRA, propriedade de EDSON 
LUIS CAVALCANTI; com seguintes azimutes e distâncias: 115°43'21" e de 2.741,40 m até o vértice GBT-M-G154, de 
coordenadas N 9.366.138,43m e E 803.210,77m;    141°19'56" e de 10,18 m até o vértice GBT-M-G153, de coordenadas N 
9.366.130,48m e E 803.217,13m;    121°11'51" e de 1.753,98 m até o vértice GBT-M-G191, de coordenadas N 9.365.221,93m e E 
804.717,47m;    118°31'21" e de 314,23 m até o vértice GBT-M-G170, de coordenadas N 9.365.071,89m e E 804.993,56m; deste 
segue pela faixa de domínio da(o) ESTRADA VICINAL, com os seguintes azimutes e distâncias:    185°45'27" e de 78,32 m até o 
vértice GBT-M-G171, de coordenadas N 9.364.993,96m e E 804.985,70m; deste segue confrontando com FRANCISCO DE ASSIS 
EDVINO, matrícula código INCRA, propriedade FRANCISCO DE ASSIS EDVINO; com seguintes azimutes e distâncias:    
297°34'49" e de 12,67 m até o vértice GBT-M-G172, de coordenadas N 9.364.999,83m e E 804.974,47m;    300°51'34" e de 2.131,50 
m até o vértice GBT-M-G155, de coordenadas N 9.366.093,15m e E 803.144,73m;    303°47'32" e de 12,28 m até o vértice GBT-M-
G156, de coordenadas N 9.366.099,98m e E 803.134,53m;    296°19'05" e de 2.678,66 m até o vértice GBT-M-H160, de 
coordenadas N 9.367.287,57m e E 800.733,52m; deste segue confrontando com MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA NETO, 
matrícula código INCRA, propriedade de MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA NETO; com seguintes azimutes e 
distâncias:10°28'02" e de 41,35 m até o vértice GBT-M-H159, de coordenadas N 9.367.328,23m e E 800.741,03m; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central    39 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. Os requerentes pleiteiam o 
reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por 
seus antecessores, com justo título, há cerca de 28 (vinte e oito) anos.  O requerimento e a documentação completa que o 
acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona à Praça Manoel Januário 
Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone 
(84) 3532-2194,  Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem 
que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de 
reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, 
da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Lajes/RN, 02 de setembro de 2020. A Oficial, Fátima Rovane 
Medeiros. 
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PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

CLEIDE MARIA DA SILVA ARAUJO-ME CNPJ: 01.630.894/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada nº 2013-
059986/TEC/RLS-0246 para indústria de Ceramica para produção de tijolos e lajotas s/n, Zona Rural, Assú/RN.

CLEIDE MARIA DA SILVA ARAUJO-ME
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

COMBENSAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE SAL LTDA, CNPJ: 00.689.259/0001-91, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LS para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rua Artur de Souza Leite, 
205 – Aeroporto, Mossoró/RN.

Helton Luiz Silva Enéas
Sócio Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 18.779.283/0001-87, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Renovação da Licença de Operação - RLO, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade 
total de armazenamento de 90m3, Localizado na Avenida Manoel de Jarro, 1997, Massaranduba, Ceará-Mirim/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RECURSO | Em 2019, a taxa acumulou R$ 7,8 milhões com a arrecadação junto aos proprietários de carros
e motos no ato do licenciamento anual junto ao Departamento Estadual de Trânsito, mas segue sem uso

MARCELO HOLLANDA

O dinheiro arrecadado até agora 
com a “Taxa dos Bombeiros”, 
cobrada no emplacamento dos 

veículos do Rio Grande do Norte desde 
2019, segue sem ser movimentado pela 
corporação.

Nesta quarta-feira 9,  um novo ca-
pítulo da polêmica em torno da taxa foi 
escrito, com a decisão do Tribunal de 
Justiça (TJRN) de declarar a cobrança 
inconstitucional.

Em 2019, o Corpo de Bombeiros 
arrecadou R$ 7,8 milhões com a taxa, 
que é cobrada dos proprietários de car-
ros e motos no ato do licenciamento 
anual junto ao Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran). O recolhimento 
ficou abaixo das expectativas da cor-
poração, que esperava receber algo em 
torno de R$ 20 milhões. A corporação 
não divulgou quanto foi arrecadado 
este ano.

Segundo uma fonte interna dos 
Bombeiros ouvida pelo Agora RN, por 
conta das indefinições legais, os recur-
sos obtidos no ano passado e neste ano 
não foram usados. 

Nesta quinta-feira 10, o coman-
dante do Corpo de Bombeiros, coronel 
Luiz Monteiro da Silva Júnior, deve se 
manifestar sobre a decisão do pleno 
do TJ e dizer se a corporação preten-
de ou não recorrer da decisão dentro 
da visão de que o dinheiro melhoraria 
muito a qualidade dos serviços presta-
dos. Os valores seriam revertidos para 

o Fundo Especial de Reaparelhamento 
do Corpo de Bombeiros Militar do RN 
(Funrebom).

Segundo o relator da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), de-
sembargador Vivaldo Pinheiro, por se 
tratarem de atividades específicas do 
Corpo de Bombeiros Militar, a preven-
ção e combate a incêndio e a realização 
de busca e salvamentos não podem ser 
custeados pela cobrança de taxas, de-
vendo ser custeadas pela receita obtida 
pela cobrança de impostos, conforme 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre a matéria.

Para o Ministério Público Estadual, 
autor da ação, os serviços deveriam 
ser custeados através de impostos, por 
serem colocados à disposição, indistin-
tamente, de toda a coletividade e, não, 

por meio de taxas, que se predestina-
riam ao custeio do exercício do poder 
de polícia e da prestação de serviços 
caracterizados pela especificidade e 
pela divisibilidade.

O dinheiro arrecadado pela taxa 
seria usado para equipar melhor as 
unidades existentes e expandir o servi-
ço para o interior do Estado, no limite 
do efetivo, agilizando o atendimento a 
ocorrências. 

Hoje, algumas unidades do Corpo 
de Bombeiros funcionam em prédios 
alugados ou cedidos. É o caso de Parna-
mirim, onde a sede da instituição é em 
um galpão fornecido pela Prefeitura. 
Segundo o comandante, a verba prove-
niente da taxa seria usada na constru-
ção de prédios para que os bombeiros 
tenham sedes próprias.

Coronel Luiz Monteiro vai se pronunciar hoje sobre decisão que declarou cobrança inconstitucional

“Taxa dos Bombeiros”: dinheiro 
arrecadado até agora segue parado

O secretário executivo do Ministé-
rio da Saúde, Élcio Franco Filho, 
disse nesta quarta-feira 9 que o 

contrato de aquisição da vacina contra 
a Covid-19 firmado com a AstraZeneca 
não sofrerá alteração e afirmou que o 
acordo de encomenda tecnológica já 
foi assinado.

O País tem um acordo com a far-
macêutica que garante acesso a 100 
milhões de doses, das quais 30 milhões 
seriam entregues entre dezembro e 
janeiro e 70 milhões, ao longo dos dois 
primeiros trimestres de 2021. 

“O contrato da Fiocruz e AstraZe-
neca não sofrerá qualquer alteração. 
Além do memorando de entendimen-
to, o acordo de encomenda tecnoló-
gica já foi assinado eletronicamente 
pela AstraZeneca e pelo Brasil, pela 
Fiocruz”, disse Élcio Franco.

A declaração da pasta em coletiva 
de imprensa foi feita após a suspensão 
dos testes da vacina de Oxford na tarde 
da última terça-feira 8, por suspeita de 

reação adversa grave em um dos volun-
tários participantes no Reino Unido.

De acordo com a AstraZeneca, a 
interrupção é um procedimento pa-
drão que deve acontecer sempre que 
surge uma doença inexplicável em um 
dos participantes e que, ao realizar 
procedimento padrão de revisão nos 
testes, foi decidido de maneira volun-

tária pausar a vacinação “para permitir 
a revisão dos dados de segurança por 
um comitê independente”. 

O Ministério da Saúde também 
disse que não sabe quanto o cronogra-
ma previsto para o desenvolvimento 
da vacina está impactado. “É preciso 
aguardar e avaliar”, ressaltou. Além 
disso, destacou que o evento ocorrido é 
natural e precisa ser investigado. “A sus-
pensão dos testes é um procedimento 
de segurança para que o evento adverso 
seja analisado e assim certificar a segu-
rança e efetividade da vacina”.

Vários países, assim com o Brasil, 
têm investido de forma adiantada 
na produção de vacinas. Em agosto, 
o presidente Jair Bolsonaro assinou 
uma Medida Provisória para viabilizar 
recursos para a produção e aquisição 
do imunizante contra o novo corona-
vírus produzida pela AstraZeneca e 
Universidade de Oxford, com crédito 
orçamentário extraordinário de cerca 
de R$ 2 bilhões.

Secretário executivo Élcio Franco Filho

Mesmo com suspensão dos testes, 
Brasil mantém contrato para vacina

ASTRAZENECA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ERASMO SALOMÃO / MS
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros - Tabeliã Pública 

Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 
Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 

Fone (84) 3532-2194 – (84) 99925-4559 
EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PARA CIÊNCIA E 

CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 24/2019 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ SABER a 
todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, 
EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 
6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de JOSÉ COSMO 
MACIANO, inscrito no (CPF/MF nº 967.528.824-87, CI. Nº 692.447 – SSP/RN), brasileiro, agricultor, nascido em data 
de 07.12.1947, natural de Lajes/RN, casado sob o regime da comunhão de bens (conforme Certidão de Casamento 
expedida aos 28.10.2014, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-05, às fls. 013, termo nº 068, 
contraído em 06.11.1976) com a Sra. RAIMUNDA LUCILDA MACIANO CAVALCANTE, inscrita no (CPF/MF nº 
838.715.354-00, CI. Nº 650.993 – SSP/RN), brasileira, do lar, nascida em data de 13.10.1959, natural de Lajes/RN), 
ambos residentes e domiciliados no Povoado Caraúbas, nº 06, Zona Rural, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; autuado em 
10/12/2019, Processo nº 24/2019,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: UMA PROPRIEDADE RURAL, 
denominada “SÍTIO CARAÚBAS”, situada no município de Lajes/RN, medindo 17,8516 hectares, no perímetro de 9.630,05m, 
apresentando os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com o Antônio Américo Antunes Procópio (Sítio Caraúbas); ao 
Sul, com José Paixão de Oliveira Filho (Sítio Caraúbas); ao Leste, com Estrada Vicinal (que liga Lajes/RN a Cerro Corá/RN); e, 
ao Oeste, com Manoel Francisco de Arruda Neto (Fazenda Cabugi). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GBT-M-
H105, de coordenadas N 9.366.71,61m e E 800.462,24m; deste segue confrontando com SÍTIO CARAÚBAS, matrícula, código 
INCRA, de propriedade de ANTÔNIO AMÉRICO ANTUNES PROCÓPIO; com seguintes azimutes e distâncias: 110°15'44" e de 
2.472,01 m até o vértice GBT-M-G159, de coordenadas N 9.365.815,51m e E 802.781,27m; 115°56'02" e de 2.308,88 m até o 
vértice GBT-M-G175, de coordenadas N 9.364.805,76m e E 804.857,65m; deste segue pela faixa de domínio da(o) ESTRADA 
VICINAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 209°39'55" e de 35,36 m até o vértice GBT-M-G176, de coordenadas N 
9.364.775,04m e E 804.840,15m; deste segue confrontando com SÍTIO CARAÚBAS, matrícula, código INCRA, propriedade de 
JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA FILHO; com seguintes azimutes e distâncias: 295°53'05" e de 2.322,18 m até o vértice GBT-M-G160, 
de coordenadas N 9.365.788,82m e E 802.750,95m; 290°07'40" e de 2.450,24 m até o vértice GBT-M-H106, de coordenadas N 
9.366.631,99m e E 800.450,34m; deste segue confrontando com FAZENDA CABUGI, matrícula, código INCRA, propriedade de 
MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA NETO; com seguintes azimutes e distâncias: 16°42'52" e de 41,37 m até o vértice GBT-M-
H105, de coordenadas N 9.366.671,61m e E 800.462,24m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, 
prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há cerca de 
27 (vinte e sete) anos.  O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos 
interessados para exame nesta Serventia, que funciona à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no 
horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (84) 3532-2194,  Decorrido o prazo de 
15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a apresentação de 
impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e 
ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973.  E, para que 
chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. Lajes/RN, 02 de setembro de 2020.  A Oficial, Fátima Rovane Medeiros. 
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 24.743.678/0001-22, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Autorização Especial do 
Canteiro de obras dos Complexos Eólicos Vila do Rio Grande do Norte, Vila Sergipe e Vila Piauí com validade até 
01 de março de 2021, localizado na Zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-RLO

 Glenda Comercio de Derivados de Petróleo, CNPJ: 03.524.050/0001-66,torna Publico que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –IDEMA,  Renovação 
de licença de operação-RLO  para Transportes de carga Perigosa, localizado na Rua Manoel Gonçalves ,nº13 
,CEP:59.670-000, BR 110,Bairro: Zona Urbana, cidade :Upanema-RN.

Glênio Medeiros de Mendonça
Sócio Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

J LACERDA DE FREITAS-ME CNPJ: 09010508/0001-45 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO 
para a revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na Fazenda Duas Passagens, nº 07, Zona Rural, 
Município de Pilões/RN 

JORGE LACERDA DE FREITAS
Proprietário

PANDEMIA | Rio Grande do Norte está com taxa de transmissibilidade acima de 1, segundo informação da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública. Estado somou total de 2.296 óbitos pela doença até esta quarta-feira

Após semanas em queda, a taxa 
de transmissibilidade (Rt) da 
Covid-19 voltou a apresentar 

crescimento nos municípios que com-
põem a Região Metropolitana de Natal. 
Na avaliação desta quarta-feira 9 da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(SesaP), o índice da região está em 1,07, 
ou seja, está acima do limiar de contro-
le, que é de 1. Isso significa que cada in-
fectado pode transmitir a doença para 
mais de uma pessoa.

Os dados da pandemia da Covid-19 
apontam que outras duas regiões tam-
bém estão com a taxa de transmissi-
bilidade acima de 1. Na região do Alto 
Oeste, a transmissibilidade é de 1,25. 
No Seridó, a taxa é de 1,09.

“Estas três regiões puxam para ci-
ma a taxa geral de transmissibilidade 
que hoje é de 1,02 na média estadual”, 
afirmou a coordenadora e articula-
dora das redes de atenção à saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap), Samara Dantas.

Até esta quarta-feira, o Rio Grande 
do Norte registra o total de 2.296 óbitos. 
Houve uma notificação a mais em rela-
ção ao dia anterior. Segundo a Sesap, a 
morte registrada ocorreu no dia 7. Ain-
da há 250 óbitos em investigação.

A Sesap também confirmou 64.135 
casos da Covid-19 até esta quarta-feira, 

o que representa 256 novos registros 
em relação ao boletim da terça-feira 8. 
Ainda há outros 27.729 casos suspeitos.

O Brasil chegou a 128.539 mortes 
em função da Covid-19. Nas últimas 24 
horas, foram registrados 1.075 óbitos. 
Os dados estão no Boletim Epidemio-
lógico da Covid-19 do Ministério da 
Saúde desta quarta-feira. 

De acordo com o boletim, 616.014 
pessoas estão em acompanhamento e 
outras 4.197.889 já se recuperaram do 
novo coronavírus.

Entre terça e quarta, as secretarias 

de saúde acrescentaram às estatísti-
cas do painel do Ministério da Saúde 
35.816 novos diagnósticos de infecção 
pelo novo coronavírus. Até esta terça-
-feira, o sistema trazia 4.162.173 casos 
desde o início da pandemia.

Os estados com mais mortes são 
São Paulo (31.821), Rio de Janeiro 
(16.770), Ceará (8.604), Pernambuco 
(7.764) e Pará (6.280). As Unidades da 
Federação com menos vidas perdidas 
até o momento são Roraima (605), 
Acre (631), Amapá (675), Tocantins 
(762) e Mato Grosso do Sul (1.007).

Sesap também confirmou 64.135 casos de infecção Covid-19 no RN até esta quarta-feira

Taxa de transmissão da Covid-19 tem 
alta na Região Metropolitana de Natal

A forte chuva que caiu nesta 
quarta-feira 9 alagou ruas e 
causou transtornos no trânsito 

de Natal. Devido aos pontos prejudica-
dos, trânsito lento em algumas vias da 
capital, especialmente no Centro e na 
zona Norte.

Pedestres relatam que, em dias 

chuvosos, é necessário redobrar a 
atenção em virtude dos alagamentos, 
das calçadas que ficam escorregadias 
e do risco de ser molhados pela água 
movimentada por algum veículo.

É importante ressaltar que o uso de 
guarda-chuva deve ser acompanhado 
de medidas de prevenção, como uso 

máscara, álcool em gel e distancia-
mento.

A Secretaria de Mobilidade Urbana 
de Natal (STTU) recomenda que, em 
dias chuvosos, o condutor reduza a 
velocidade do automóvel, ligue o farol 
baixo e coloque uma flanela dentro do 
carro para desembaçar o vidro.

 Devido aos pontos prejudicados, trânsito lento em algumas vias da capital, especialmente no Centro e na zona Norte

Chuvas fortes alagam ruas e deixam 
trânsito lento nas avenidas de Natal

CLIMA 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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ANDERSON BARBOSA

O Rio Grande do Norte, que atual-
mente tem 2.000 detentos do re-
gime semiaberto monitorados 

por tornozeleira eletrônica, verá este 
número aumentar consideravelmente 
nos próximos anos. Até o final de 2022, 
de acordo com previsão da Secretaria 
de Administração Penitenciária (Seap), 
pelo menos 3.200 presos deverão estar 
usando o equipamento – um aumento 
de 60%.

A informação foi confirmada 
ao Agora RN pelo secretário Pedro 
Florêncio. Segundo ele, a Seap está 
finalizando um processo de licitação 
para a aquisição de novas tornozelei-
ras, pois o contrato atual é emergencial 
e está próximo de terminar. 

Hoje, o Estado paga de aluguel, em 
média, R$ 205 por cada tornozeleira 
implantada, o que dá pouco mais de 
R$ 400 mil por mês. “Com a licitação, 
podemos até baixar este valor”, acres-
centou.

À primeira vista o valor parece alto, 
mas em razão da eficácia e benefícios 
do equipamento, é considerado baixo 
pelo juiz Henrique Baltazar, titular da 
Vara de Execuções Penais de Natal. 

“Apesar do custo aparentemente 
alto que o Estado paga pelas tornoze-
leiras, deve ser observado que mais 
caro seria ter unidades prisionais do 
regime semiaberto para recolher es-
ses 2 mil presos, devendo também ser 
lembrado o benefício da radical dimi-
nuição no número de fugas e do mo-
nitoramento permanente de grande 
número de pessoas com antecedentes 
criminais, ajudando ao trabalho da Po-
lícia Civil na resolução de crimes”, disse 
o magistrado.

“JÁ ESTAMOS QUASE NO LIMITE”
Ainda de acordo com Pedro Florên-

cio, o sistema prisional precisa ampliar 
o número de tornozeleiras porque é 
preciso atender a demanda da própria 
Justiça. “Já estamos quase no nosso li-
mite de contrato e precisamos de um 

número maior de tornozeleiras para 
dar vazão às decisões dos juízes e para 
atender a política de desencarcera-
mento do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ)”, ressaltou o titular da Secretaria 
de Administração Penitenciária. “O 
objetivo é que todo preso no semiaber-
to fique na tornozeleira, sem a opção 
de escolha. Só o fato dele não poder 
sair da área determinada, já restringe 
muito a ação dele e coíbe a saída para 
cometer crimes, porque hoje também 
temos fiscalização por parte dos poli-
ciais penais”, destacou Florêncio.

“Um homem que bate na mulher, 
por exemplo, não precisa ficar preso. 
Preso, ele não trabalha . E se ele deixa 
de trabalhar, deixa de suprir a necessi-
dade da família. Com tornozeleira, ele 
fica monitor, e caso se aproxime dela, 
ela ativa o botão do pânico”, citou o 
secretário. “Além disso, a tornozeleira 
ajuda a diminuir o encarceramento, 
pois evita que pessoas que cometeram 
pequenos delitos tenham contato e 
sejam recrutados por criminosos peri-
gosos e que já estão há bastante tempo 
na cadeia”, acrescentou.

Número de 
presos com 
tornozeleira 
eletrônica
deve aumentar
60% até 2022
SEGURANÇA PÚBLICA | Previsão da Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) é de que até 3,2 mil presos estejam usando o 
equipamento nos próximos dois anos

327 PRESOS 
ROMPERAM AS 
TORNOZELEIRAS E 
FUGIRAM EM 2020

O número de presos monitora-
dos por tornozeleiras eletrônicas 
no estado já poderia ser maior. Só 
não é por causa das fugas. Segundo 
o juiz Henrique Baltazar, a Central 
de Monitoramento Eletrônico da 
Seap revela que este ano 327 de-
tentos romperam o equipamento e 
passaram para a lista de foragidos 
da Justiça.

“Sem as tornozeleiras, este 
número é mais que o dobro. No re-
colhimento noturno, por exemplo, 
a média de presos que deixam de 
cumprir o regime semiaberto e fo-
gem é de 90 casos por mês, ou seja, 

sadasdsad

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



9CIDADES|  QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2020 

ELEIÇÕES 2020

IMPACTE 
NOVOS 
PÚBLICOS!

maior resultado

 CONHEÇA NOSSAS OPÇÕES 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

(84) 3027.1690 | 9 8117.1718
publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

ENTREGAMOS SUA 
MENSAGEM DIRETAMENTE 

NAS MÃOS DO SEU ELEITOR.

Tecnologia do equipamento inclui um GPS para determinar a localização por satélite

são mais de 700 fugitivos de janeiro 
a agosto, mais que o dobro do nú-
mero de fugitivos que são monito-
rados por tornozeleiras”, destacou.

“A maior reclamação que es-
cuto é sobre o fato de os apenados 
poderem romper a tornozeleira. 
Mas isso acontece porque as pes-
soas pensam que ela visa ‘prender’ 
os apenados, o que não é verdade”, 
acrescentou o juiz.

Baltazar explica que “o regime 
semiaberto parte de um princípio 
de con� ança, onde o apenado está 
tendo a oportunidade de refazer 
sua vida enquanto cumpre a pena. 
A tornozeleira visa monitorá-lo, 
para sabermos se está cumprin-
do a pena corretamente. E ainda 
possibilita identi� car se ele pratica 
novo crime, mostrando que estava 
no local do fato”.

TECNOLOGIA INCLUI 
GPS POR SATÉLITE

O uso de tornozeleiras eletrô-
nicas como alternativa de moni-
toramento para presos do regime 
semiaberto no Rio Grande do 
Norte começou em fevereiro de 
2016. É considerado um benefício 
tanto para o preso quanto para 
o Estado. Dentro da cadeia, um 
detento custa entre R$ 3.500 a R$ 
4.000 por mês. Já com a tornoze-

leira, o gasto é de R$ 205, valor do 
aluguel do equipamento. Hoje, no 
RN, todo apenado do semiaberto 
pode ser “tornozelado”, exceto se 
existir algum motivo que impeça 
sua saída do presídio, como a pri-
são decretada em outro processo a 
que responda.

A tecnologia do equipamento 
inclui um GPS para determinar 
a localização por satélite e um 
modem para transmissão de da-
dos por sinal de celular. Todas as 
informações são passadas, em 
tempo real, para uma central de 
monitoramento que pode estar 
em qualquer lugar. Cabe ao juiz 
determinar a área de circulação 
de cada preso. Se o preso sair desta 
área, por exemplo, ou mesmo ten-
tar tirar a tornozeleira, o sistema é 
ativado. Existe uma � bra ótica que 
emite um sinal o tempo todo que 
vai fazer um alarme disparar na 
central de monitoramento caso a 
cinta da tornozeleira seja rompida 
ou este sinal de comunicação seja 
suspenso. Os sensores funcionam 
mesmo nos lugares que não têm 
sinal de celular. A tornozeleira tam-
bém vai e emitir um alarme sonoro 
e uma luz vai acender, que é para 
que o próprio preso saiba que ele 
está transgredindo as regras. 

2 mil

R$ 205

327

é o número detentos 
que utilizam tornozeleira 

eletrônica no RN

é o valor médio gasto 
com o aluguel com a 
tornozeleira eletrônica

é o número de detentos 
que romperam a 

tornozeleira em 2020

2 mil2 mil

327327

“Regime semiaberto 
parte de um princípio 
de confiança, onde o 
apenado está tendo a 

oportunidade de refazer a 
sua vida”

“
HENRIQUE BALTAZAR

JUIZ

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Imagem do documento que denuncia possíveis plágios na tese apresentada pelo reitor do IFRN

O reitor pro tempore do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Josué Moreira de Olivei-
ra, é alvo de uma nova polêmica. Ago-
ra, ele teve o nome envolvido em uma 
polêmica sobre suposto plágio acadê-
mico na tese entregue para obtenção 
do título de doutor na Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). 
Uma denúncia publicada nas redes so-
ciais aponta que o trabalho científico 
tem 36 trechos idênticos aos de outras 
publicações.

Segundo Josué Moreira de Oliveira, 
a denúncia é caluniosa. Ele diz que o 
caso não passa de um “ataque profis-
sional e pessoal”.

O reitor temporário do IFRN – que 
assumiu o cargo em abril passado 
– defendeu a tese de doutorado, em 
novembro de 2018, pelo programa de 
pós-graduação da Ufersa.

Intitulado “Resíduos de antipara-
sitários e agrotóxicos em leite bovino 
no Rio Grande do Norte”, a tese tem 
41 das 79 páginas com texto científico. 
Deste total, segundo a denúncia, 36 
trechos são supostamente plagiados 
de outros trabalhos acadêmicos. Os 

textos com suspeita de cópia estão 
distribuídos em 23 páginas da tese de 
Josué Moreira.

De acordo com a denúncia, Josué 
Moreira copiou parágrafos inteiros de 
outras dissertações ou teses acadêmi-
cas. Uma destas reproduções está na 
página 50 da tese do reitor do IFRN. No 
trecho, ele fala sobre a composição do 
leite bovino, mas o parágrafo é idên-
tico ao publicado pela dissertação de 
mestrado da química gaúcha Danieli 
Daiani Bandeira, que foi publicada na 
Universidade Federal de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul, de 2012. 

Em outro trecho, para falar sobre o 
tema de “espectometria da massa em 
série”, na página 36 da tese, Josué Mo-
reira utiliza outros dois parágrafos in-
teiros da dissertação de Danieli Daiani 
Bandeira.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Ufersa informou que não 
recebeu qualquer denúncia de plágio 
relacionada com a tese entregue por 
Josué Moreira de Oliveira. A Pró-reito-
ria de Pesquisa e Pós-graduação, cuja 
nova chefia assumiu muito recente-
mente, disse que ainda vai tomar ciên-
cia deste assunto.

POLÊMICA | Documento aponta que a tese de doutorado de Josué 
Moreira tem 36 trechos idênticos aos de outros trabalhos acadêmicos

Reitor do IFRN tem 
nome envolvido em 
denúncia de plágio
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Fone (84) 3532-2194 – (84) 99925-4559 
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CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 21/2019 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ SABER a 
todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, 
EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 
6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de JOSÉ PAIXÃO DE 
OLIVEIRA FILHO, inscrito no (CPF/MF nº 626.533.934-68, CI. Nº 1.014.024–SSP/RN), brasileiro, agricultor, casado 
sob o regime da comunhão universal de bens, conforme Certidão de Casamento pelo Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Naturais de Pedro Avelino/RN (Lv. B-05, às fls. 113v, termo nº 189, contraído em 26.11.1977),com a Sra. 
MARLENE VIANA DE OLIVEIRA, inscrita no (CPF/MF nº 025.585.844-21, CI. Nº 958.969–SSP/RN), brasileira, 
agricultora, ambos residentes e domiciliados na Rua Santiago Nunes, nº 57, Três de Agosto, Zona Rural, Lajes/RN, 
CEP: 59.535-000; autuado em 10/12/2019, Processo nº 21/2019,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e 
caracteriza: UMA PROPRIEDADE RURAL, denominada “SÍTIO CARAÚBAS”, situada no município de Lajes/RN, medindo 36,0429 
hectares,no Perímetro de 9.677,39m, apresentando os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com José Cosmo Maciano; 
ao Sul, com José Nunes; ao Leste, com Estrada Vicinal; e, ao Oeste, com Manoel Francisco de Arruda Neto. Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice GBT-M-H106, de coordenadas N 9.366.631,99m e E 800.450,34m; deste segue 
confrontando com SÍTIO CARAÚBAS, matrícula, código INCRA, propriedade de JOSÉ COSMO MACIANO; com seguintes 
azimutes e distâncias: 110°07'40" e de 2.450,24 m até o vértice GBT-M-G160, de coordenadas N 9.365.788,82m e E 802.750,95m; 
115°53'05" e de 2.322,18 m até o vértice GBT-M-G176, de coordenadas N 9.364.775,04m e E 804.840,15m; deste segue pela faixa 
de domínio da(o) ESTRADA VICINAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°00'56" e de 33,73 m até o vértice GBT-M-
G177, de coordenadas N 9.364.745,84m e E 804.823,28m; deste segue confrontando com SÍTIO CARAÚBAS, matrícula, código 
INCRA, propriedade de ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES; com seguintes azimutes e distâncias: 294°31'04" e de 1.735,85 m até o 
vértice GBT-M-G184, de coordenadas N 9.365.466,17m e E 803.243,95m; 16°00'39" e de 17,78 m até o vértice GBT-M-G183, de 
coordenadas N 9.365.483,26m e E 803.248,85m; 292°06'07" e de 599,62 m até o vértice GBT-M-G161, de coordenadas N 
9.365.708,87m e E 802.693,29m; 290°20'46" e de 2.431,94 m até o vértice GBT-M-H107, de coordenadas N 9.366.554,43m e E 
800.413,08m; deste segue confrontando com FAZENDA CABUGI, matrícula, código INCRA, propriedade de MANOEL 
FRANCISCO DE ARRUDA NETO; com seguintes azimutes e distâncias: 25°39'47" e de 86,04 m até o vértice GBT-M-H106, de 
coordenadas N 9.366.631,99m e E 800.450,34m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, 
prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há cerca de 
27 (vinte e sete) anos.  O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos 
interessados para exame nesta Serventia, que funciona à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no 
horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (84) 3532-2194,  Decorrido o prazo de 
15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a apresentação de 
impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e 
ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973.  E, para que 
chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. Lajes/RN,02 de setembro de 2020. A Oficial, Fátima Rovane Medeiros. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

A DOBREVE ENERGIA S.A., (CNPJ 10.827.444/0001-59), torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 01/09/2022, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Iraúna I, localizada na Fazenda Bom Jesus, Pedra Grande e Parazinho/RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
A DOBREVE ENERGIA S.A., (CNPJ 10.827.444/0001-59), torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 01/09/2022, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Iraúna II, localizada na Fazenda Santa Luzia, Pedra Grande e Parazinho/RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
A DOBREVE ENERGIA S.A., (CNPJ 10.827.444/0001-59), torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 01/09/2022, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Iraúna III, localizada na Fazenda Santa Luzia e Fazenda Santa Helena, Pedra Grande/
RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
A DOBREVE ENERGIA S.A., (CNPJ 10.827.444/0001-59), torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 01/09/2022, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Iraúna IV, localizada na Fazenda Nova Zelândia, Pedra Grande/RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
A SPE BAIXA VERDE S.A., (CNPJ 10.401.241/0001-04), torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 31/08/2022, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Baixa Verde, localizada na Fazenda Londrina I, Touros/RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
A SPE CAJUEIRO ENERGIA S.A., (CNPJ 10.369.840/0001-80), torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 31/08/2022, em favor do empreendimento Parque 
Eólico Cajueiro, localizada na Fazenda Londrina V e VI, Touros/RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAX EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ: 11.474.450/0001-32, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO com validade até 17/08/2026 
para a atividade Indústria de Embalagens Plásticas, localizada na Av. Dehuel Diniz, 32 – Santa Júlia, Mossoró/RN.

Jerônimo Edmur Rosado Filho
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada - RLS, para a Linha de Transmissão Voltalia – Touros de 69 Kv, localizada na Área Rural, no 
Município de São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

RIO NORDESTE INDÚSTRIA DE COLCHÕES EIRELI EPP, CNPJ: 26.742.507/0001-04, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Licença Simplificada-LS, para empreendimento de pequeno potencial poluidor no ramos de fabricação 
de colchões, em uma área total de 812,00m2, localizado na Rua Araponga, 439, Lot. Bosque Eucaliptos, Taborda, 
São José de Mipibu/RN.

CARLOS EDUARDO GALDINO SOARES
PROPRIETÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 - RESULTADO FINAL

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após análise 
das propostas de preços, referente a licitação : Tomada de Preços n° 006/2020, onde objetivando a contratação 
de empresa de engenharia, para realizar os serviços de manutenção das UBS, das localidade de distrito de Zumbi 
(Lote 01) e da cidade de Rio do Fogo/RN (Lote 02), teve como os licitantes vencedores, as empresas: Para o 
Lote 01: a Empresa: IM Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ: 07.188.930/0001-60. Que apresentou o valor de R$ 
85.377,60 (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), e para o Lote 02: a Empresa:  
José Assuério Costa Vieira - ME, inscrita no CNPJ: 24.542.255/0001-44. Que apresentou o valor de R$ 44.977,35 
(quarenta e quatro mil, novecentos setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Rio do Fogo/RN, 09 de setembro de 2020

Dário Xavier da Cruz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÃO EIRELI, CNPJ: 38.112.864/0001-78, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada-LS, para empreendimento de pequeno potencial poluidor no ramos de fabricação 
de colchões, em uma área total de 812,00m2, localizado na Rua Araponga, 437, Lot. Bosque Eucaliptos, Taborda, 
São José de Mipibu/RN.

RENATA CAROLINA SOARES DO NASCIMENTO FERNANDES
PROPRIETÁRIA

SERVIÇOS

“A paralisação parcial dos 
empregados dos Correios, ini-
ciada em 17 de agosto pelas 
representações sindicais da 
categoria, não afeta os serviços 
de atendimento da estatal”. 
A mensagem, enviada nesta 
quarta-feira, 9, pela assessoria 
da empresa em Natal, depois 
de uma consulta do Agora RN, 
é mais um ingrediente de uma 
guerra de informações travada 
pela empresa e o sindicato da 
categoria desde o começo da 
paralisação. 

O comando de greve afirma 
que a greve atinge todos os seto-
res, mas a direção dos Correios 
sustenta que quem precisar dos 
serviços só não vai encontrar 
o de encomendas pelo Sedex 
com hora marcada – aquele 
que compromete entregar a 
correspondência em até 10 ou 
12 horas.

Uma fonte dos Correios 
ouvida pela reportagem infor-
mou que levantamentos diários 
mostram que cerca de 80% do 
efetivo total dos Correios no 
Brasil está trabalhando regular-
mente. E isso também vale para 
Natal, com eventuais exceções a 
uma ou outra agência que passe 
por uma desinfecção progra-
mada e testagem do pessoal, o 
que não leva mais de 48 horas.

A empresa colocou em prá-
tica seu Plano de Continuidade 
de Negócios para minimizar 
os impactos à população. São 
medidas como o deslocamento 
de empregados administrati-
vos para auxiliar na operação, 
remanejamento de veículos e a 
realização de mutirões nos fins 
de semana e feriados estão sen-
do adotadas.

No Rio Grande do Norte são 
cerca de 120 agências e, segun-
do fonte oficial da empresa, to-
das funcionando normalmente, 
inclusive o SEDEX sem hora 
marcada e o PAC,  o serviços de 
entrega econômica para o en-
vio exclusivo de produtos. Pior 
ocasião do início nacional da 
greve, o presidente do Sindicato 
dos Servidores dos Correios do 
RN (Sintect), Edilson Shampoo, 
avaliou que pelo menos 60% das 
196 agências do Estado aderi-
ram à paralisação.

A categoria reclama que o 
Governo Federal revogou um 
acordo coletivo de trabalho que 
tem validade até 2021. Segundo 
a federação nacional dos servi-
dores, a Fentect, “foram retira-
das 70 cláusulas com direitos 
como 30% do adicional de risco, 
vale alimentação, licença ma-
ternidade de 180 dias, auxílio 
creche, indenização de morte, 
entre outros.

CORREIOS NO RN 
CONFIRMAM QUE 
ESTÃO ATENDENDO 
NORMALMENTE



O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), vai liberar a reabertu-
ra das escolas particulares da 

capital potiguar. A decisão foi tomada 
nesta quarta-feira 9 durante reunião 
com representantes da rede privada 
de ensino. Com a medida, as escolas 
terão manter rígidos controles sani-
tários e rodízio de alunos nas salas de 
aula.

"O Comitê Científico Municipal 
aprovou por unanimidade a proposta 
do retorno às aulas nas instituições 
privadas, que já estavam se preparan-
do para este momento. Vamos liberar 
a retomada das aulas mediante uma 
série de condicionantes que devem 
ser rigorosamente cumpridas pelas 
escolas.", disse Álvaro Dias, durante 
reunião com representantes de esco-
las, de professores e pais de alunos.

O decreto disciplinando a reaber-
tura das escolas privadas será publica-
do nesta quinta-feira 10 no Diário Ofi-
cial do Município. A data de retomada 
das aulas presenciais deve acontecer a 
partir desta sexta-feira 11.

No entanto, segundo o Sindicato 
das Escolas Particulares do Rio Gran-
de do Norte (Sinepe), a maior parte 
das instituições deve reiniciar as ativi-
dades a partir da segunda-feira 14. Isso 
vai permitir a comunicação das regras 
sanitárias às famílias.

Uma das exigências para o retorno 
é a necessidade da assinatura termo 
de compromisso pelos pais para o re-
torno dos alunos às escolas. As escolas 
devem oferecer aos pais a possibili-
dade de escolha do retorno dos filhos 
e aulas virtuais para aqueles que não 
optarem pelas aulas presenciais. A 

fiscalização caberá às secretarias mu-
nicipais de Educação, Defesa Social, 
Meio Ambiente, Serviços Urbanos, 
além do Procon.

Entre as medidas que fazem parte 
do protocolo das escolas para o retor-
no às aulas presenciais estão: medição 
de temperatura dos alunos na entrada 
da escola, disponibilização de tapetes 
sanitizantes, sinalização de corre-
dores, distanciamento de 1,5m das 
carteiras em sala de aula, divisão da 
turma em dois ou mais grupos e termo 
de responsabilidade dos pais. 

Enquanto a rede privada poderá 
retomar as atividades, o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias (PSDB), decidiu sus-
pender o calendário da rede pública 
municipal de ensino. Com a medida, 
as aulas presenciais nos Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil (CMEI) 
serão retomadas apenas em 2021.
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CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 23/2019 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ SABER a 
todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, 
EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 
6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de FRANCISCO DAS 
CHAGAS DE LIMA (CPF/MF nº 512.371.564-91, CI. nº 882.167 – SSP/RN), brasileiro, agricultor, nascido em data de 
13/11/1966, natural de Rui Barbosa/RN, casado sob o regime da comunhão Parcial de bens (conforme Certidão de 
Casamento expedida aos 10/04/2001, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-22, às fls. 85, termo nº 
1.338, contraído em 22/12/1990) com a Sra. MARIA DE FÁTIMA DIONISIO DE LIMA (CPF/MF nº 096.351.834-88, CI. nº 
1.293.384 – SSP/RN), brasileira, agricultora, nascida em data de 27/06/1972, natural de Lajes/RN), residente e 
domiciliado na Rua Dr. Eloy de Souza, nº 346, Centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; autuado em 10/12/2019, Processo nº 
23/2019,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: UMA PROPRIEDADE RURAL, denominada “SÍTIO 
CARAÚBAS”, situada no município de Lajes/RN, medindo 2,6408 hectares, encerrando num perímetro de 6.088,56 m, 
apresentando os seguintes limites e confrontações: ao Norte, com José Nunes (Sítio Caraúbas); ao Sul, com Francisco 
Canindé Nunes (Sítio Caraúbas); ao Leste, com José Nunes (Sítio Caraúbas); e, ao Oeste, com Manoel Francisco de Arruda 
Neto (Fazenda Cabugi). Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice GBT-M-H108, de coordenadas N 9.366.506,11m e E 
800.395,64m; deste segue confrontando com SÍTIO CARAÚBAS, matrícula , código INCRA , propriedade de JOSÉ NUNES; com 
seguintes azimutes e distâncias: 110°21'28" e de 2.433,78 m até o vértice GBT-M-G162, de coordenadas N 9.365.659,44m e E 
802.677,40m; 110°54'54" e de 600,72 m até o vértice GBT-M-G185, de coordenadas N 9.365.445,00m e E 803.238,55m; 196°46'20" 
e de 9,41 m até o vértice GBT-M-G186, de coordenadas N 9.365.435,99m e E 803.235,83m; 291°01'22" e de 600,93 m até o vértice 
GBT-M-G163, de coordenadas N 9.365.651,57m e E 802.674,90m; 290°20'17" e de 2.434,62 m até o vértice GBT-M-H139, de 
coordenadas N 9.366.497,74m e E 800.392,06m; deste segue confrontando com FAZENDA CABUGI, matrícula , código INCRA , 
propriedade de MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA NETO; com seguintes azimutes e distâncias:  23°10'23" e de 9,10 m até o 
vértice GBT-M-H108, de coordenadas N 9.366.506,11m e E 800.395,64m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO 
ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo 
título, há cerca de 27 (vinte e sete) anos.  O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à 
disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, 
lajes/RN,  no horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (84) 3532-
2194,  Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a 
apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de 
reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, 
da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Lajes/RN,02 de setembro de 2020. A Oficial, Fátima Rovane 
Medeiros. 
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Álvaro Dias liberou aulas na rede privada

EDUCAÇÃO | Prefeitura vai permitir que rede particular de ensino de Natal 
retome aulas presenciais; pais terão de assinar termo de compromisso 

Álvaro Dias vai liberar 
a abertura das escolas 
privadas em Natal

PREFEITURA DO NATAL

VIRTUAL

Devido à pandemia, as ati-
vidades escolares presenciais 
de todo o sistema estadual de 
educação estão suspensas des-
de o dia 18 de março. Desde os 
primeiros momentos, a Secre-
taria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do 
Lazer (SEEC) tem trabalhado 
em alternativas para dar con-
tinuidade ao processo ensino-
-aprendizagem. Esse conjunto 
de iniciativas englobam ativida-
des online, aulas na TV e rádio 
e entrega de material impresso.

Uma das principais ferra-
mentas ofertadas pela SEEC é o 
Escola Digital, ambiente virtual 
de aprendizagem dentro da es-
trutura do Sistema Integrado de 
Gestão da Educação (SIGEduc), 
disponível em www.sigeduc.
rn.gov.br. Dentro da Escola 
Digital é possível fazer video-
conferências entre professor e 
alunos, com a apresentação de 
telas compartilhadas e chat. Já 
são mais de 90 mil salas virtuais 
abertas na plataforma.

Para o professor Sthepson 
Oliveira, pedagogo que leciona 
para turmas do ensino fun-
damental da escola estadual 
Professor Severino Bezerra, lo-
calizada em Tangará, a Escola 
Digital favorece o processo de 
inclusão digital dos estudantes. 
“Estamos vivenciando um perí-
odo de reinvenção das metodo-
logias da informação, comtem-
plando, dessa forma, a cultura 
digital, ponto presente na Base 
Nacional Comum Curricular. A 
Escola Digital apresentasse co-
mo uma importante ferramen-
ta de inclusão digital, pois ela re-
úne vários recursos disponíveis 
para os alunos, permitindo que 
as escolas cheguem aos alunos 
nesse momento de pandemia”, 
explica o professor.

Partindo da Escola Digital, 
os educadores têm acesso a 
uma gama de recursos que são 
disponibilizados por meio de 
outros parceiros, como as mais 
de 14 mil páginas de conteúdo e 
40 mil exercícios disponíveis no 
portal educacional ClickIdeia 
e as ferramentas de ensino da 
Google of Education.

Essas atividades têm manti-
do a rotina de estudos dos alu-
nos, como a da estudante Anna 
Júlia Bezerra, 11 anos. Aluna do 
5º ano, ela não esconde a sau-
dade da turma e está satisfeita 
com a interação com o profes-
sor. “Seria bom estar na escola, 
mas estou gostando das turmas 
virtuais. Estou aprendendo e é 
bom ver o interesse do professor 
em querer ajudar a gente”, des-
taca a aluna da escola estadual 
Severino Bezerra.

GOVERNO DO 
ESTADO INVESTE 
EM EDUCAÇÃO A 
DISTANCIA
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MARCELO HOLLANDA

Ofuturo do mercado imobiliário 
de Natal no pós-pandemia do 
novo coronavírus tem sido um 

exercício de paciência e imaginação 
para muita gente disposta a investir em 
imóveis diante da queda das taxas de 
juros.

Sem a divulgação dos resultados da 
Conferência Final do Plano Diretor da 
Capital, suspensa recentemente pela 
6ª Vara da Fazenda Pública de Natal 
ao acatar pedido do Ministério Público 
Estadual, essa questão ficou ainda mais 
complicada. 

“No momento, não há como fa-
zer qualquer previsão de quando 
esse processo será, até que a justiça 
se pronuncie sobre a ação impetrada 
pelo Ministério Público”, afirmou nesta 
quarta-feira,9, o empresário Francisco 
Ramos, que acompanha no detalhe to-
do o processo.

Segundo ele, isso atrapalha a pre-
visão de uma retomada dos negócios 
de compra e venda de imóveis e lança-
mentos futuros ainda para este ano. “ A 
conclusão do processo do plano diretor 
era esperada para ocorrer ainda no pri-
meiro trimestre, e agora não sabemos 
quando isso ocorrerá”, resume.

No entanto, ele afirma que as 
vendas dos estoques de imóveis estão 
intensas, sobretudo pela redução das 
taxas de juros de financiamento imo-
biliário e pela queda da rentabilidade 
das aplicações financeiras provocadas 
pela redução, ao mínimo histórico, da 
taxa Selic. Mas reconhece que ainda 
persistem muitas dúvidas sobre uma 
retomada da economia como um todo. 
“Ainda não podemos vislumbrar um 
horizonte onde teremos a volta plena 
das atividades econômicas e isso termi-
na atrapalhando o planejamento dos 
futuros lançamentos”, analisa.

Sobre o atual perfil potencial de 
compradores de imóveis em tempos de 
pandemia do novo coronavírus, Fran-
cisco Ramos afirma que eles têm um 
perfil diversificado. “Teremos que ob-
servar melhor as novas demandas que 
surgirão no pós-pandemia para aplicar 
mudanças nos futuros empreendimen-
tos, considerando a nova demanda 
provocada pelo afastamento social, on-
de novas necessidades do consumidor 
devem ser observadas”, afirma.

Mas ele arrisca alguns palpites. “O 
que se comenta é que os imóveis, quan-
do possível, devem prever uma área on-
de o morador possa desempenhar sua 

função profissional sem ter que sair de 
casa. Mas isso tem que ser observado 
com mais cuidado após sairmos dessa 
pandemia, já que o que é uma necessi-
dade agora, pode ser que não venha a se 
tornar uma regra”.

Sobre a revitalização de áreas como 
a Praia do Meio muito debatida duran-
te o processo de discussão do Plano 
Diretor de Natal, o empresário diz que 
“tudo vai depender de como serão 
aprovadas as diversas propostas colo-
cadas pelos segmentos da sociedade 
que participaram da revisão do Plano 
Diretor”. E acrescenta: “Caso as regras 
sejam incentivadoras, essas revitaliza-
ções deverão ocorrer, caso contrário, 
deverão permanecer da mesma forma 
como está”.

Para o diretor de Política Ambien-
tal do Sindicato da Construção no RN, 
Hugo Frederico Farias de Medeiros, no 
entanto, uma coisa é certa: enquanto 
o governo não acertar uma política 
pública de moradia popular ao estilo 
do “Minha Casa, Minha Vida”, a de-
manda será ditada pela classe média e 
alta, conservadora do ponto de vista de 
investimento e insatisfeita com a baixa 
rentabilidade de suas aplicações fixas.

Segundo ele, a grande massa da 
população brasileira, que poderia estar 
engrossando esse mercado e onde há 
uma grande demanda reprimida, foi 
justamente a que mais sentiu os efei-
tos econômicos da pandemia.  “É uma 
camada mais vulnerável à perda de em-
prego e que realmente foi alijada dessa 
corrida, quando existem boas ofertas 
no mercado imobiliário”. Mesmo assim, 
Hugo Farias acredita que, num segundo 
momento, dadas as condições de redu-
ção da taxa de juros, o grande público 
será incluído num programa habitacio-
nal mais ambicioso e responderá pron-
tamente a este chamado.

Para ele, outra tendência impor-
tante dos atuais e futuros lançamentos 
imobiliário é a incorporação do home 
office. “Alguns lançamentos em Natal 
este ano já trouxeram essa novidade 
produzida por uma questão de saúde 
da população, mas que muito prova-
velmente vá continuar a partir de uma 
nova cultura por parte de muitas em-
presas”, acrescenta. Sobre futuros em-
preendimentos imobiliários na Praia 
do Meio, Hugo joga a toalha. Ele não 
acredita em investimentos relevantes 
por parte de mercado para aquela área, 
para qual existe, segundo ele, uma “for-
te pressão” por parte de movimentos 
populares e de ambientalistas.

Casa própria 
segue como a 
aspiração da 
classe média 
IMÓVEIS | Quem acompanha de perto o mercado imobiliário acredita 
que a baixa rentabilidade das aplicações financeiras vai beneficiar 
primeiro quem tem mais dinheiro 

Setor da construção civil do Rio Grande do Norte acredita que a demanda por novos produtos será ditada pela classe média e alta
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RN NO PRÊMIO DYNAMITE 
RECONHECIMENTO | Premiação é uma das maiores honrarias da música autoral do País. 

Competição online segue até 30 de setembro e será decidida a partir dos votos do público 

NATHALLYA MACEDO

O processo de construção da 
identidade cultural de um lugar 
pode ser demorado. Muitas 

vezes, por falta de incentivo, talentos 
são deixados de lado. No entanto, de 
uns tempos para cá, o Rio Grande 
do Norte ganhou uma cena artística 
efervescente e que se encontra em 
constante crescimento. São novas 
bandas autorais, cantores e cantoras 
que se arriscam em carreira solo, 
além de eventos que proporcionam o 
espaço necessário para o fomento da 
música local.  

Uma das maiores honrarias da 
música independente do Brasil, o 
Prêmio Dynamite tem exatamente 
esse objetivo: reconhecer e valorizar 
a produção de arte em todo o País. 
Após um hiato, a premiação volta com 
quase 400 indicados dos 26 estados 
brasileiros e Distrito Federal. Dentre 
as 19 categorias desta edição, 6 levam 
nomes potiguares. Para aplaudir a 
cena, o público pode votar até o dia 30 
de setembro através do site. 

A curadoria levou em 
consideração os melhores trabalhos 
lançados entre 2018 e 2019. Indicada 
pela categoria “Melhor lançamento 
pop”, a banda Luísa e os Alquimistas 
tem uma trajetória de sucesso desde 
2015, quando foi criada. O grupo 
tocou de vários festivais no estado e 
chamou a atenção com composições 
divertidas, além da mistura única de 

ACOMPANHE 
Evento terá transmissão ao
vivo e interatividade com 
os vencedores por meio da 
plataforma #CulturaEmCasa
(www.culturaemcasa.com.br)

ritmos presente nas canções.  
O álbum “Jaguatirica Print”, que 

concorre ao prêmio, foi lançado em 
setembro do ano passado. A ideia 
do disco era expor as diferentes 
sonoridades da música popular 
nordestina, contemporânea e 
eletrônica, principalmente no recorte 
do Rio Grande do Norte. Ademais, 
foram somadas as sonoridades 
do batidão romântico, bregafunk, 
tecnobrega, arrocha e ainda uma 
pitada de reggae.  

Concorrendo na mesma 
categoria está mais um destaque 
local: Potyguara Bardo com o álbum 
“Simulacre”. Artista drag queen, 
Potyguara explora espiritualidade, 
sexualidade e relacionamentos em 
letras inteligentes e melodias um 
tanto quanto psicodélicas. O vídeo 
de “Oásis”, por exemplo, tem quase 6 
milhões de visualizações no YouTube.  

O quarteto instrumental 
Camarones Orquestra Guitarrística 

foi indicado na categoria “Melhor 
lançamento de música instrumental”, 
com o disco “Surfers”, lançado em 
junho de 2019. O grupo mistura 
elementos de rock, ska e surf music. 
Fundada em 2007, a banda passou por 
todas as regiões do país e participou 
do Primavera Sound, um dos maiores 
festivais de música do mundo, que 
acontece em Barcelona, na Espanha. 

Luísa, Potyguara e Camarones 
já se apresentaram no Festival Dosol 
– que também está participando 
da premiação nacional. Palco para 
as diversas vozes do RN e de outros 
lugares, o evento acontece desde 
2003 sob o comando de Ana Morena 
e Anderson Foca, possibilitando a 
projeção de revelações da música no 
cenário potiguar.  

Com a mesma intenção de 
disseminar o som autoral, o El 
Rock, localizado em Natal, disputa 
o prêmio de “Melhor casa de shows 
alternativos”. Já a Escola de Artes 
de Mossoró, que faz um trabalho de 
inserção da educação com bagagem 
cultural no cotidiano dos alunos, 
concorre na categoria “Melhor 
produtora, entidade ou coletivo”.  

DYNAMITE 
Realizado pela Associação 

Cultural Educacional e Social 
Dynamite (ACESD), o prêmio teve 
a 1ª edição em 2002. Neste ano, a 
cerimônia será em 14 de outubro, no 
Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Potiguares indicados: 
Melhor lançamento pop: Luisa e os 
Alquimistas pelo álbum “Jaguatirica Print” 
Melhor lançamento pop: Potyguara Bardo 
pelo álbum “Simulacre” 
Melhor lançamento de música 
instrumental: Camarones Orquestra 
Guitarrística pelo álbum “Surfers” 
Melhor casa de shows alternativos: El 
Rock, em Natal 
Melhor evento: Festival Dosol 
Melhor produtora, entidade ou coletivo: 
Escola de Artes de Mossoró

VOTE

Aproxime a câmera do seu celular,
leia o QR Code acima e siga para
a página de votação do prêmio



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

POSIÇÃO 
No dia em que o prefeito 

de Natal, Álvaro Dias, liberou 
o retorno imediato das aulas 
presenciais nas escolas privadas 
da capital, nesta quarta-feira 
9, após sinal verde do Comitê 
Cientí� co Municipal, a deputada 
estadual Eudiane Macedo 
(Republicanos) fez discurso de 
apoio à reabertura das escolas 
públicas e particulares na 
Assembleia Legislativa.

DIREITO 
A parlamentar, que é 

integrante da Comissão de 
Educação, defendeu o direito 
de escolha das famílias de 
mandarem ou não seus � lhos às 
aulas presenciais. 

E justi� cou a sua posição 
com base nas audiências que 
participou com gestores de 
escolas privadas e membros do 
Comitê Cientí� co Estadual de 
Combate à Covid-19.  

INCOERÊNCIA 
Assim, a deputada destacou: 

“Quando vemos diversas 
atividades sendo liberadas e vemos 
as di� culdades de muitas famílias, 
principalmente de mães chefes de 
família que não têm com quem 
deixar seus � lhos para trabalhar, 
pensamos que não há coerência”. 

RETOMADA 
Depois de um longo período 

de tratativas, o Governo do RN, o 
Ministério Público e o Tribunal de 
Contas do Estado assinaram um 
Termo de Ajustamento de Gestão 
(TAG) para retomar as obras de 
restauração do Forte dos Reis 
Magos. A notícia foi comemorada 
ontem pelo vice-governador 
Antenor Roberto.

PRAZO 
De acordo com Antenor, a 

ordem de serviço será assinada 
nos próximos dias e a PS 
Engenharia LTDA terá 8 meses de 
prazo, a partir do reinício da obra, 
para sua conclusão.  

FINALMENTE 
Ele festejou o fato de que após 

enfrentar “muitas demandas 
para que as obras neste governo 
fossem mantidas ou retomadas”, 
agora pode dizer que “essa obra 
do Forte tem data para ser 
entregue ao povo do Rio Grande 
do Norte”. 

EXCELENTE NOTÍCIA 
Numa publicação nas redes 

sociais, nesta quarta-feira, o 
Hospital do Coração comemorou 
que, pela primeira vez, desde o 
início da pandemia, há seis meses, 
não há pacientes internados 
com Covid-19 naquela unidade 
hospitalar. “Dias melhores virão”, 
registrou o per� l o� cial. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A medida provisória 

do novo auxílio emergencial 
recebeu 262 emendas de 
senadores e deputados, que 
pedem a manutenção do 
valor de R$ 600 até o fim do 
ano, como os deputados Kim 
Kataguiri (DEM-SP) e Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ). 

>>A Secretaria Nacional 
do Consumidor, órgão do 
Ministério da Justiça, quer 

>>O governo dos Estados 
Unidos deve flexibilizar a 
entrada de brasileiros no país 
a partir da próxima semana. 
Atualmente, há voos diretos 
feitos apenas por companhias 
americanas com destino para 15 
aeroportos. O ato administrativo 
ainda não foi assinado pelo 
presidente Donald Trump, mas 
a informação já circula entre as 
embaixadas do país.  

uma explicação para o elevado 
aumento de preços dos alimentos 
que compõem a cesta básica do 
brasileiro, entre eles, arroz, feijão, 
leite e óleo de soja. Para tanto, a 
secretaria notificou, nesta quarta-
feira, diz 17 grupos econômicos 
entre produtores de alimentos 
e redes supermercadista a 
prestarem esclarecimentos.  

Gravando: Toda bela, a comunicadora e 
influenciadora digital do bem Anne Marjorie deu 
rosto e voz para a campanha de reabertura do 
Favorito Supermercados em Ponta Negra

Vereadora Divaneide Basílio pegou na mão do 
senador e pré-candidato a prefeito de Natal Jean 
Jean Paul Prates e o levou à Zona Norte de Natal 
para um papo com a população

Deputada estadual Eudiane Macedo, 
na volta às sessões presenciais na 
Assembleia Legislativa, protegida 
contra a Covid-19 com máscara e 
divisão de acrílico separando cada 
assento do plenário da Casa
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SATISFEITO 
Com um sorriso de satisfação no 

rosto. É assim que o ministro potiguar 
do Desenvolvimento Regional Rogério 
Marinho apareceu em vídeo que 
registrou, em seu per� l no Instagram, 
nesta terça-feira, o momento em que 
o presidente Bolsonaro sancionou 
a ampliação da área de atuação da 
Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba. 

RN INCLUÍDO 
Marinho a� rmou na postagem que 

a companhia, vinculada ao Ministério 
que ele comanda, “é um importante 
instrumento para a promoção do 
desenvolvimento regional” e destacou 
que agora passam a integrar a área de 
atuação os estados do Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Amapá, totalizando 16 
unidades da Federação atendidas.

EM PAUTA 
E a volta das sessões presenciais 

na Assembleia Legislativa do RN foi 
marcada por um questionamento feito 
pelo deputado Sandro Pimentel: como 
será a sequência das reuniões sobre a 
CPI da Arena das Dunas com o retorno 
dos parlamentares ao Plenário, através 
de sessões híbridas?

PRESSIONANDO 
Sandro Pimentel quer saber: 

“Quando retomaremos os trabalhos e 
quando podemos marcar a primeira 
reunião? As pessoas e a imprensa me 
indagam e essa pergunta não pode 
calar”. 

RELAÇÃO 
O clima esquentou mais 

uma vez entre Paulo Guedes e o 
Congresso. Ontem, foi noticiado 
um novo desentendimento entre 
o ex-superministro da Economia e 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia. Em um seminário online em 
que Maia também estava presente, 
Guedes a� rmou que a partir de agora 
não participará mais diretamente das 
negociações com o Congresso. 

FIM 
É que o ministro não aprova a 

nova forma do Executivo de negociar 
com o Congresso - por meio de líderes 
e da criação de uma base parlamentar 
– e avisou que o fato marca o � m de 
seu “voluntarismo”, nas palavras do 
próprio. 

OPINIÃO 
“Mesmo jogando mais de 200 

bilhões de reais na economia, 
fechando acordo com o Centrão e 
suspendendo por ora as ameaças de 
intervenção militar, o ponto máximo 
de Bolsonaro é ter o apoio da metade 
da população. Para o governo é alerta. 
Os aplausos com a distribuição do 
auxílio têm prazo de validade. Para 
a oposição, um alento. Conhecer o 
apogeu do adversário é fundamental 
para montar um plano alternativo”. 
Foi o que escreveu nesta quarta o 
colunista de Veja � omas Traumann.  
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Nesta quinta, você pode se envolver em várias atividades, 
mas terá que ralar pra caramba pra se dar bem. Isso 
porque a Lua vai se estranhar com o Sol e com Netuno 
na parte da manhã, trazendo alguns desafi os no trabalho. 
Há risco de perder informação importante.

Se depender das estrelas, você vai precisar de um pouco 
mais de calma para dar conta das atividades de rotina. 
Isso porque a Lua briga com Sol e Netuno nesta quinta, 
fazendo com que o desejo de viajar ou de se divertir com 
os amigos.

Boa parte da sua atenção continua concentrada em 
assuntos fi nanceiros, mas as notícias talvez não sejam 
muito animadoras hoje. Com a Lua brigando com Sol 
e Netuno, vai ser preciso muito cuidado para fugir de 
prejuízos. 

Há sinal de mudanças no ar, mas se depender das estrelas, 
o resultado talvez não seja muito favorável para os seus 
interesses. Com a briga entre Lua e Netuno e Lua e Sol, o 
melhor que você pode fazer é confi ar em seus instintos e 
fi car bem longe de qualquer confusão. 

Seu jeito confi ante continua em destaque, mas nem por 
isso será fácil se entender com amigos ou familiares. O 
Sol se desentende com a Lua e isso pode causar atritos 
em casa, especialmente se você agir de maneira infl exível 
e exigir que tudo seja feito do seu jeito. 

Os relacionamentos vão ocupar boa parte da sua 
atenção, mas a tensão astral dessa quinta pode causar 
desentendimentos com a família e as pessoas mais 
próximas. Com a Lua brigando com Sol e Netuno logo 
cedo, prepare-se para enfrentar alguns percalços.

Quintou com Q, de que é isso, papai? A Lua briga com 
Sol e Netuno nesta manhã, o que traz um clima tenso 
para esta quinta. Além disso, como a Lua segue o rolê 
em seu inferno astral, você terá que redobrar os cuidados 
para evitar problemas! 

Em atrito com Sol e Netuno, a Lua pode tumultuar seus 
planos nesta quinta, especialmente os que envolvem o 
trabalho. A difi culdade para se concentrar nas tarefas pode 
atrapalhar seu rendimento logo cedo, assim como os 
problemas de comunicação ou mal-entendidos.

A Lua continua estimulando seu lado mais sonhador, 
mas tudo indica que você terá que se esforçar para 
manter os pés no chão nesta quinta se não quiser fazer 
papel de trouxa. Sol e Netuno se desentendem com a 
Lua logo cedo e isso pode jogar areia nos seus planos.

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. 

 Apesar do seu foco estar direcionado para o trabalho, 
talvez tenha que encarar alguns altos e baixos ao longo 
do dia. Isso porque a Lua vai se estranhar com Sol e 
Netuno logo cedo, provocando problemas na hora de 
lidar com os colegas ou com a chefi a. 

Com a Lua brigando com Sol e Netuno na parte da 
manhã, seu humor pode azedar na hora de lidar com 
problemas domésticos ou resolver as diferenças com os 
familiares. Em casa, será mais fácil manter a paz se fi car 
no seu canto.

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)

Band teve juízo em cancelar programa de Mariana Godoy
Não adianta ninguém 

espernear e nem perder a 
compostura. O novo programa das 
manhãs na Band, anunciado para 
Mariana Godoy, foi cancelado por 
“n” razões.

Mas algumas fundamentais.
E a principal é que nunca � cou 

bom. As tantas ideias apresentadas 
ou os inúmeros pilotos gravados, 
em nenhum momento encheu os 

olhos de ninguém.
Televisão nenhuma do mundo 

abre mão de qualquer produto com 
qualidade e com perspectivas de 
audiência ou faturamento.

Despistar ou culpar o sofá é 
só uma tentativa de não querer 
assumir responsabilidades.

Por outra, um sinal de bom 
juízo da Band: a faixa da manhã, já 
de muito tempo, tem um número 

“x” de ligados, convenientemente 
distribuído entre Globo, Record e 
SBT.

Sempre será complicada 
qualquer tentativa por aí, como 
“Superpoderosas” e “Aqui na Band” 
já demonstraram.

Deve demorar, talvez só em 
março do ano que vem, mas agora 
é esperar por alguma coisa melhor 
para Mariana Godoy. Ela merece.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Gravada em Campinas, no 

interior de São Paulo, a sétima 
temporada do quadro “Comprar é 
bom, Levar é melhor!”, estreia no 
fi m do mês no “Domingo Legal”. 
Tom Zé grava nesta quinta-feira 
um especial para o BandNews que 
será exibido domingo, a partir das 
19h.No SBT, volta a se falar que 
Valter Santos, seu antigo diretor 

de jornalismo, estaria preparando 
um piloto, que não tem nada a ver 
com programa policial. “Sorte na 
Vida” é mais um nome registrado 
pela Globo que poderá ser adotado 

pela próxima novela das sete, escrita 
por Mauro Wilson...Giovanna 

Antonelli fará a protagonista.  O 
“Jornal da Record” também se 
consolidou na vice-liderança...
Exibido das 19h45 às 21h02 
na terça-feira, fechou com 8 de 
média na Grande SP.O canal 

TNT transmite com  exclusividade 
neste sábado o show “Gilberto Gil 
e o Trio Gilsons”, durante a sétima 
edição do Coala Festival...Vai ao 

ar das 20h às 22h.

JORNALISMO
Nessas mudanças que a Globo 

vai fazer, Rodrigo Bocardi no 
“Bom Dia Brasil” e Márcio Gomes 
assumindo o “SP2” de vez, Glória 
Vanique � cará com o “Bom Dia SP”. 
A direção de jornalismo fará esse 
anúncio no momento apropriado. 

PALCO
Luiza Ambiel estava ensaiando o 
espetáculo “Salve-me Quem Puder”, 
escrito por Julio Kadetti, quando 
surgiu o convite para “A Fazenda 12”.
Trabalho que será retomado após sua 
participação no programa.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A PROPÓSITO
A escolha da Luiza foi uma das 

surpresas que a Record e a direção da 
“Fazenda” escondeu até a última hora. 
Ninguém esperava por ela. Mateus 
Carrieri, Rodrigo Moraes, Fernandinho 
Beat Box e Victoria Villarim foram 
outras surpresas.

CADEIRA VAZIA
A Rede TV!, com a saída de 

Homero Salles, está sem ninguém 
cuidando do seu conteúdo. Será que 
não é a hora de apostar no Kaká 
Marques, alguém muito presente e que 
sempre carregou o piano com classe?

 PROGRAMA NOVO
Tom Cavalcante e Tirulipa 

já iniciaram as gravações de um 
novo programa para o Multishow, 
“Faz Teu Nome”. Só os dois, com 
apresentação dividida. O estúdio, em 
meio aos tantos cuidados que estão 
sendo tomados, parece uma sala de 
cirurgia.

FILA DA GLOBO
Na faixa das 21h da Globo, o certo 

é que “Um Lugar ao Sol”, da Lícia 
Manzo, vai substituir “Amor de Mãe”. 

Depois “Pantanal” ou “Olho por 
Olho” e, nada se alterando, Glória 
Perez só em 2022.

FORMATO DIFERENTE
O Teleton � cará menos tempo 

no ar. Na sexta, das 22h30 à 1h30 
e sábado, 15h45 às 22h. E, desta 
vez, também não terá meta de 
arrecadação. Os musicais serão 
via live ou vídeos gravados, com 
dois apresentadores no palco se 
revezando.

 POR SUA VEZ
In� uenciadores e artistas da 

Globo vão promover iniciativas no 
ambiente digital para colaborar com 
a campanha “Criança Esperança 
2020”. São os casos de Lucas 
Rangel, Whindersson Nunes, Felipe 
Castanhari, Lore Improta, GKay, 
� elma Assis, Rezende Evil, Christian 
Figueiredo, entre outros.

ITALIANO NA BAND
Em relação à transmissão do 

campeonato italiano, serão 2 jogos 
por rodada.Dois na TV aberta e dois 
no BandSports, sempre aos sábados 
e domingos.
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Uma troca de e-mails interna no 
Flamengo mostra que o clube 
sabia de problemas nas instala-

ções elétricas no Ninho do Urubu nove 
meses antes do incêndio que causou a 
morte de dez garotos, em fevereiro do 
ano passado. Na comunicação entre 
um gerente e outros funcionários ru-
bro-negros, incluindo um diretor, há 
expressões como “grande risco” e “aten-
dimentos emergenciais”.

Os e-mails foram publicados pelo 
portal UOL. A assessoria do Flamengo 
informou que não iria se manifestar - ao 
menos por ora e sem intimação. 

Uma das empresas citadas, a Anexa 
Energia, ainda não retornou contato 

com a reportagem. Outra empresa, CBI, 
não foi localizada.

As mensagens foram trocadas a 
partir de 11 de maio de 2018 e se refe-
rem à visita de um técnico às instala-
ções do CT no dia anterior. “A avaliação 

foi realizada na presença do Sr. Adilson, 
da empresa CBI, este indicado pelo Sr. 
Luiz Humberto (Costa Tavares, à época 
gerente de Administração do Flamen-
go), sendo comprovado as não-confor-
midades e suas gravidades. Conforme 

a avaliação do Sr. Adilson e relatório 
anterior, a situação é de alta relevância 
e grande risco, ficando este de apresen-
tar uma proposta ao Sr Luiz Humberto 
para atendimentos emergenciais de al-
guns pontos: quadro elétrico (poste ao 
lado do refeitório), disjuntores e fiação 
no jardim, quadro elétrico atrás do alo-
jamento da base”, diz o email.

O relatório foi enviado por um 
funcionário do departamento pessoal 
a Costa Tavares, à gerente de recursos 
humanos Roberta Tannure e a um ou-
tro funcionário do clube. 

No dia seguinte, o gerente de Admi-
nistração encaminhou a comunicação 
ao diretor executivo de Administração 
do Ninho do Urubu, Marcelo Helman. 
Além do relatório, ele cita que foram 
identificados “vários itens fora da con-
formidade com as normas de seguran-
ças exigidas”

O documento traz dez fotos que 
atestam os problemas de instalação, 
e faz ainda um alerta. “As irregularida-
des abaixo não serão tratadas no mo-

mento (maio de 2018), pois, conforme 
informação, o local será demolido e 
substituído por novas instalações até 
o fim do ano de 2018, deixando claro 
que caso haja fiscalização e autuação 
o argumento mesmo que evidente não 
justifica a irregularidade, ficando a cri-
tério do órgão fiscalizador a penalidade 
ou intervenção”, diz o texto.

Ainda segundo a reportagem do 
UOL, a empresa CBI teria sido contra-
tada para executar os serviços de ma-
nutenção - ela teria inclusive emitido 
notas fiscais de cobrança, mas o serviço 
não teria sido realizado. Quem atestou 
isso foi outra empresa, a Anexa Energia, 
contratada pelo clube após o incêndio 
para produzir um parecer técnico sobre 
as causas da tragédia.

Em nota, o presidente do Flamengo 
em 2018, Eduardo Bandeira de Mello, 
afirmou que não teve conhecimento da 
troca de e-mails entre os funcionários. 
Também defendeu que a rede interna 
de e-mails do clube seja rastreada pelos 
investigadores.

E-mails indicam que Flamengo sabia 
do risco de incêndio no Ninho do Urubu
TRAGÉDIA | Comunicação entre 
gerente e  funcionários do 
Flamengo, incluindo um diretor, há 
expressões como “grande risco” 
e “atendimentos emergenciais” 
para o Ninho do Urubu

Incêndio que causou a morte de dez garotos aconteceu em fevereiro do ano passado

Argentino Lionel Messi voltou a treinar
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DIVULGAÇÃO/BARCELONA

Dois dias depois de voltar a trei-
nar no Barcelona após a deci-
são de permanecer no clube 

por mais uma temporada, o craque 
argentino Lionel Messi fez nesta quar-
ta-feira a sua primeira atividade em 
campo com o restante do grupo e com 
o técnico holandês Ronald Koeman, 
contratado no mês passado para o lu-
gar de Quique Setién. Ele se apresentou 
ao lado do atacante brasileiro Philippe 
Coutinho depois do segundo teste PCR 
de ambos dar negativo para a Covid-19.

Antes de se reunir com seus com-
panheiros de time em campo, Messi 
trabalhou sozinho na última segunda-

-feira no CT do clube e fez o primeiro 
teste PCR. Na terça, antes de subme-
ter-se ao segundo teste para detecção 
do novo coronavírus, voltou a exerci-
tar-se sem a presença de outro jogador.

Messi estava afastado do grupo 
do Barcelona desde 14 de agosto, dia 
da goleada sofrida para o Bayern de 
Munique por 8 a 2, em Lisboa, pelas 
quartas de final da Liga dos Campeões 
da Europa. Aquele resultado foi a gota 
d’água na relação entre o argentino e a 
direção, que vinha se desgastando ao 
longo das últimas temporadas. Tanto 
que, no último dia 25, ele fez um pedido 
oficial para deixar o clube nesta janela 

de transferência. Desde então uma 
crise tomou conta do ambiente do Bar-
celona e muitas reviravoltas acontece-
ram até que Messi se pronunciasse na 
última sexta-feira para assegurar que 
ficaria no clube até o final da tempo-
rada 2020/2021, quando acabará o seu 
contrato.

Nesta quarta-feira, Messi e Cou-
tinho tiverem a companhia dos es-
panhóis Ansu Fati e Sergio Busquets 
e do holandês Frenkie de Jong, além 
do uruguaio Luís Suárez e do chileno 
Arturo Vidal, cujas saídas estão sendo 
encaminhadas, já que não fazem parte 
dos planos de Koeman.

Após polêmica sobre saída, Messi 
treina pela 1ª vez com o Barcelona

RETORNO
SDSAD

O presidente do Grêmio, 
Romildo Bolzan Junior, confir-
mou nesta quarta-feira que o 
clube entrou em contato com 
o atacante uruguaio Edinson 
Cavani há “tempos atrás”, mas 
descartou qualquer possibilida-
de de negociação no momento. 
“Conversamos com o Cavani, 
ele debatia com outros clubes. 
Não é o Grêmio que competirá 
com clubes da Europa. Não 
temos como avançar. Pés no 
chão”, explicou Bolzan.

PRESIDENTE 
DO GRÊMIO 
DESCARTA 
CONTRATAR CAVANI


