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CIDADES. 9 |  Deputado federal 
Rafael Motta disse estar focado 
em se reeleger, mas não descarta 
oferecer seu nome para concorrer 
ao Senado, se for para vencer um 
candidato ligado a Jair Bolsonaro.

POLÍTICA. 2 |  Ex-senador José Agri-
pino Maia, defi nido como presiden-
te regional da nova agremiação no 
RN, confi rmou a sugestão do nome 
e número e disse que ambos serão 
ofi cializados no dia 6 de outubro.

ESPORTES. 16 |  Atleta sofreu lesão 
no joelho esquerdo e fi cará de fora 
dos jogos do Alvirrubro na Série D do 
Campeonato Brasileiro por pelo me-
nos seis semanas, o que praticamente 
tira o jogador da competição. 

Rafael Motta desafia 
Rogério Marinho 
para disputar vaga 
no Senado Federal

Fusão do PSL com 
DEM resulta em União 
Brasil e novo partido 
terá o número 44

Desfalque no América: 
meia-atacante Elvinho 
não deverá participar 
de restante da Série D

PF investiga negócios do tráfico em alto 
mar e RN permanece na rota do crime
CIDADES. 9 | Apreensão de mais de 600 quilos de haxixe, divulgada nesta quarta-feira pela Polícia Federal, revela nova forma de negociação entre os traficantes 
de drogas, que foi explicada ao Agora RN por uma fonte que prefere não ser identificada. Rio Grande do Norte continua na rota internacional dos criminosos

EXCLUSIVO

Polícia Federal e Marinha do Brasil apreenderam a embarcação que transportava a droga e era tripulada por dois italianos, que foram autuados em fl agrante delito e estão à disposição da Justiça, em Natal

CEDIDA

Rafael Motta tem nome lembrado como possível candidato do grupo de Fátima Bezerra

DIVULGAÇÃO
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O senador Renan Calheiros foi 
o grande fi ador da convoca-
ção de Luciano Hang na con-

dição de relator da CPI da Covid. Ele 
sabia o que ia acontecer, foi avisado, 
mas insistiu na aposta. Onde queria 
chegar com ela, vai saber.

Hoje, a CPI tem documentação 
sufi ciente para incriminar muita 
gente na divulgação de fake news 
contra vacina; tem várias frentes de 
investigação promissoras sobre cor-
rupção na aquisição tardia de imu-
nizantes pelo Ministério da Saúde 
pela via dos picaretas.

A presença de Hang foi uma per-
da de tempo monumental porque se 
trata de um amoral convicto. E um 
palanque foi dado a ele com o luxu-
oso acompanhamento de um dos 
fi lhos do presidente da República. 
Um senador que só aparece na CPI 
em ocasiões especiais.

Renan, que está em recuperação 
da imagem pública, o que só é pos-
sível porque o surrealismo precede 
o realismo, deu holofote para uma 
caricatura que desmerece os palha-
ços de circo. Um sujeito que é a cara 
do que o país se transformou: num 
circo de horrores.

O que se viu ontem não acres-
centou absolutamente nada além 
de uma sensação de repugnância 

que muitos já nutrem pela política 
quando praticada de maneira baixa, 
vil e desqualifi cada.

Renan foi exaustivamente avi-
sado que isso aconteceria, mas pre-
feriu chafurdar na lama e arrastar a 
CPI com ele.

Quem acompanhou tudo pela 
tevê e tem estômago foi obrigado a 
dar pausas estratégicas para vomi-
tar.

Ostentando um cartaz com os 
dizeres “Liberdade de Expressão” 
em verde e amarelo, o homenzinho 
que se apoderou das cores nacio-
nais, porém, disse ter fi cado surpre-
so com a omissão da Covid do ates-
tado de óbito da própria mãe. Como 
se isso fosse possível.

Foi tratado como personalida-
de do ano pelos senadores gover-
nistas.

Caminhando para 600 mil mor-
tes ofi ciais pela Covid e ainda tendo 
que suportar quem cospe sobre a 
memória dos seus para defender 
um tratamento sem efi cácia, só pa-
ra sustentar os erros de um governo 
negacionista, convenhamos, é de-
mais.

E, como já dizia o Conselheiro 
Acácio, célebre personagem do por-
tuguês Eça de Queiroz, tudo o que é 
demais, é muito.

O erro anunciado da CPI

BNBão
A disputa política pelo con-

trole do Banco do Nordeste não é 
novidade. Mas agora ela fi cou bas-
tante visível com a crise detonada 
pelo presidente do PL, Valdemar 
Costa Neto, aliado do governo Jair 
Bolsonaro, que esta semana em 
vídeo pediu a demissão de toda a 
diretoria do BNB. E, é claro, ele já 
tem um substituto na manga para 
a presidência do banco: trata-se 
Ricardo Pinto Pinheiro, consultor 
do setor regulatório de energia e 
saneamento.

Quem sai
Tudo isso para destituir Ro-

mildo Carneiro Rolim, servidor de 
carreira que chegou à presidência 
do BNB ainda no governo Michel 
Temer. Ele vinha se segurando a 
diferentes apoios políticos para 
permanecer na cúpula do banco.

Segundo apurou o Estadão, 
Rolim só cometeu um pecado: ser 
contra lobistas do mercado fi nan-
ceiro vendendo ao mercado priva-
do a carteira de microcrédito no 
Nordeste, considerada a mais bem 
sucedida do País.

Novela
“O Direito de Nascer”, exibida 

pela extinta TV Tupi entre 7 de de-
zembro de 1964 e 13 de agosto de 
1965, com 160 capítulos, foi consi-
derada a coisa mais longa e inter-
minável dos primórdios da televi-
são no Brasil. Mas um dia acabou.

É mais ou menos a sensação 
com a chegada da revisão do Plano 
Diretor de Natal à Câmara 14 anos 
depois da última. Nesse caso, a no-
vela ainda pode ganhar uns capítu-
los extras.

 Bom mercado
A Empresa Potiguar de Promo-

ção Turística (Emprotur), participa 
da 5ª edição do Fórum de Turismo 
LGBT[+] do Brasil, que acontece em 
formato híbrido nesta quinta-feira. 
Trata-se de um evento voltado aos 
agentes de viagens, operadoras de 
turismo, hoteleiros e companhias 
aéreas que desejam desenvolver 
novos negócios direcionados a esse 
segmento de viajantes, e também 
com os destinos que os recebem.

Robôs a toda
Ao mesmo tempo em que Lu-

ciano Hang era ouvido na CPI da 
Covid, uma movimentação atípica 
de ofensas nas redes sociais foi regis-
trada contra senadores da oposição. 

DIVULGAÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

Namoradinha do Brasil
A atriz Regina Duarte prestou 

seu apoio ao empresário bolsona-
rista Luciano Hang ainda durante 
seu depoimento na condição de 
investigado à CPI da Covid. Em seu 
Instagram, ela publicou uma foto 
do dono da rede de lojas Havan 
com a seguinte legenda mimosa “ 

…do limão : limonada’. O Brasil te 
ama, Luciano.”

Regina, que tem 74 anos e já 
foi a “namoradinha do Brasil” 
pelos papéis em novelas nos anos 
de 1960, esqueceu como foi cus-
pida da Secretaria de Cultura e 
perdeu o cargo para um ex-ator 
de Malhação.

DIVULGAÇÃO

Tão logo circularam as infor-
mações de que a fusão entre 
o Democratas (DEM) e o 

Partido Social Liberal (PSL) defi nira 
que a nova denominação passaria a 
ser União Brasil e o número do novo 
partido seria o 44, a reportagem do 
Agora RN procurou o ex-senador Jo-
sé Agripino, já defi nido como presi-
dente regional da nova agremiação 
partidária no Rio Grande do Norte, 
que confi rmou a sugestão do nome 
e o novo número e que ambos serão 
ofi cializados na Convenção do pró-
ximo dia 6 de outubro.

Perguntado se estariam con-
fi rmadas as presenças de 81 de-
putados federais na legenda que 
surgirá com a fusão entre o PSL e o 

DEM, o ex-presidente nacional do 
Democratas disse: “Esse número 
não é exato. Todos os dias, entram 
e saem deputados federais no novo 
partido. Entram mais do que os que 
saem. O certo é que os deputados 
bolsonaristas sairão. Os Girões, sai-
rão todos”.

Questionado sobre a nova 
denominação partidária, o ex-se-
nador José Agripino apenas confi r-
mou o que a imprensa nacional já 
havia noticiado, de que a nome do 
novo partido “Será União Brasil e o 
número será o 44”. E essa decisão 
deverá ser ofi cializada na Conven-
ção Nacional para a instalação da 
nova agremiação, que acontecerá 
no dia 6 de outubro.

José Agripino será o presidente do União Brasil no RN e não quer bolsonaristas na legenda

Agripino confirma 
‘União Brasil’ e o 
número 44 para o 
novo partido criado

MUDANÇA
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Ausências
Ficou feio o ‘protesto’ em 

forma de ausência de alguns 
vereadores com a chegada do 
prefeito Álvaro Dias à Câmara, 
levando o projeto de revisão do 
Plano Diretor de Natal. 

Debate
Na verdade, o posiciona-

mento contra ou a favor de 
alguns pontos do novo Plano 
Diretor, deve ser posto no ple-
nário, quando começar o de-
bate. A ausência não passou de 
‘pantim’ de parte da oposição 
raivosa e de alguns ‘indepen-
dentes’ com fome de poder.

Discussão
É absolutamente saudável 

a discussão sobre mudanças 
no Plano Diretor, que afetam 
toda a cidade. Esperamos que 
não haja extremismos e que 
o bom senso prevaleça acima 
dos interesses políticos.

DIVULGAÇÃO

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

O presidente estadual do PSB e 
deputado federal Rafael Mot-
ta afi rmou estar focado em 

se reeleger para a Câmara Federal, 
mas não descarta oferecer seu nome 
para concorrer ao Senado pelo Rio 
Grande do Norte se for para vencer 
um candidato ligado ao presidente 
Jair Bolsonaro. Ou seja, Rafael estaria 
concorrendo diretamente com o mi-
nistro do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho, que lançou sua 
pré-candidatura nesta segunda-feira 
(27) durante evento político no Es-
tado.

Em seu segundo mandato na 
Câmara Federal, Rafael Motta vo-
tou contra as reformas previden-
ciária e trabalhista, que foram as 
principais bandeiras defendidas 
por Rogério Marinho, a quem Rafa-
el venceu nas eleições passadas. Na 
ocasião, o presidente do PSB se ele-
geu com 82.791 votos, derrotando 
Marinho, que teve 59.961 e acabou 
fi cando sem mandato.

Rafael afi rmou ao Agora RN que 
está trabalhando para a reeleição, 
mas que “se entenderem que eu 
tenho mais condições de manter o 
espaço com partidos progressistas, 
não me refuto. O que não podemos é 
entregá-lo ao bolsonarismo”. E com-

pletou: “O debate será entre quem 
apoiou as ações do governo federal 
e quem foi contra. Quem é contra 
ou a favor de Bolsonaro. Estruturas 
políticas não têm decidido eleição 
no Rio Grande do Norte e sim a co-
erência entre os posicionamentos e o 

que as pessoas realmente precisam”, 
afi rmou.

Nos últimos dias, seu nome foi 
colocado entre os possíveis candida-
tos ao cargo de senador pelo grupo 
político da governadora Fátima Be-
zerra (PT). Apesar do candidato na-

tural do PT ser o senador Jean-Paul 
Prates, no exercício do mandato, a 
popularidade de Rafael a partir dos 
seus posicionamentos políticos pode 
fazê-lo repetir o feito da senadora 
Zenaide Maia (Pros) em 2018, que se 
elegeu pelo PHS após ter se posicio-
nado de modo alinhado aos partidos 
de esquerda e de centro-esquerda 
durante todo o seu mandato.  

Rafael Motta desafia Rogério para 
disputar Senado: “Contra Bolsonaro”
NOVIDADE| Deputado 
federal afirma que ministro 
Rogério Marinho representa 
bolsonarismo no Estado

Motta: “Se entenderem que eu tenho mais condições de manter o espaço com partidos progressistas, não me refuto”

Forte
O presidente da Federação 

Norte-riograndense de Futebol, 
José Vanildo, presidiu Assembleia 
Geral da CBF que ofi cializou o 
afastamento defi nitivo de Rogé-
rio Caboclo. Zé tem participado 
das articulações e será forte com 
o novo presidente da entidade.

Calçado 44
O parto aconteceu e saiu o 

União Brasil da fusão do DEM com 
o PSL. O número a ser usado é o 44. 
A turma não ligou para o ditado po-
pular que diz ‘todo político calça 40’. 

Inelegível
Situação delicada a do ex-go-

vernador Robinson Faria. Inelegí-
vel por decisão do TRE, recebeu 
parecer desfavorável do Ministé-
rio Público Eleitoral em Brasília. 
Agora, só resta o plenário. 

Mudança
Caso Robinson permaneça 

inelegível, será inevitável a mu-
dança de planos do ministro 
Fábio Faria. O genro de Sílvio 
Santos alimentava desejo de 
disputar mandato de senador 
com o pai candidato a deputa-
do federal. Nesse caso, Fábio é 
que deve ser candidato à ree-
leição. 

Novidade
O empresário Felinto Filho, 

que comanda a 98 FM, está ra-
diante com as obras dos novos 
estúdios da emissora. Os atuais 
programas serão feitos em estú-
dio móvel, montado em contê-
iner, enquanto a reforma geral é 
concluída.

Saúde
O ex-governador e ex-sena-

dor Lavoisier Maia, conhecido 
por sua saúde de ferro, inspira 
cuidados. Lavô completará 93 
anos no dia 09 de outubro e não 
esteve bem nos últimos dias.

O debate será entre 
quem apoiou as ações do 
governo federal e quem 
foi contra. Quem é contra 
ou a favor de Bolsonaro. 
Estruturas políticas não 
têm decidido eleição no 
Rio Grande do Norte e 
sim a coerência entre os 
posicionamentos”

“
RAFAEL MOTTA
DEPUTADO FEDERAL

Girão, agora é 44 e não quero 
nenhum bolsonarista por 

perto. Pega o beco ligeiro!

Faço é biquinho pra esse novo 
partido. Vou é comer picanha 

com dinheiro do povo



• Política Natal, quinta-feira, 30 de setembro de 20214

ALEX RÉGIS/SECOM

JO
AN

A 
LI

M
A/

SE
C

O
M

Há mais de 40 anos que a po-
pulação do San Vale e Parque 
das Colinas, localizados no 

bairro Candelária, na Zona Sul de 
Natal, reivindicavam melhorias na 
infraestrutura urbana dos loteamen-
tos. Nesta quarta-feira 29, o pleito 
começou a se concretizar com a as-
sinatura do contrato pelo prefeito Ál-
varo Dias, no valor de R$ 15,5 milhões 
para obras de drenagem e pavimen-
tação. A solenidade ocorreu no salão 
nobre do Palácio Felipe Camarão. 

As obras de drenagem e pavi-
mentação vão contemplar nesta 
primeira etapa a rua Doutor José 
Tavares da Silva (via coletora de liga-
ção da BR-101 ao prolongamento da 
Prudente de Morais), avenida Tropi-
cal (via coletora de ligação da rua Dr. 
José Tavares da Silva à avenida Saint 
Exupéry), rua Vandick Lopes, rua 
Silvano S. Medeiros e rua Professor 
Nazareno de Aguiar. Além das obras 
citadas, será construída uma lagoa 
de captação. Segundo o secretário 

municipal de Obras e Infraestrutura, 
Carlson Gomes, a Caixa Econômica 
Federal vai analisar os projetos e li-
berá-los para licitação. Segundo ele, a 
obra terá uma contrapartida de R$ 4 
milhões da Prefeitura de Natal.

“Hoje é um dia signifi cativo e 
histórico para a cidade de Natal. 
Estamos iniciando uma obra funda-
mental para o San Vale, que vai unir 
a BR-101 à avenida da Integração. 
Após isso, iniciaremos a construção 
das calçadas e da lagoa de captação”, 
assinalou o prefeito Álvaro Dias. Ele 
disse, ainda, que a Prefeitura conti-
nuará investindo em serviços de dre-
nagem e pavimentação, priorizando 
desse modo os projetos de infraestru-
tura urbana. 

Além do prefeito Álvaro Dias, as-
sinaram o documento o deputado fe-
deral General Girão, vereadora Nina 
Souza e Silvio Conceição pela Caixa 
Econômica Federal. O gestor muni-
cipal agradeceu ao deputado federal 
General Girão, autor da emenda 
parlamentar que resultou no aporte 
dos recursos, e garantiu dar continui-
dade a outras obras de infraestrutura 
urbana: “Natal vai avançar com a 
aprovação do Plano Diretor, e nós 
vamos transformar a capital numa 
cidade melhor de se viver”.

O deputado federal General Gi-
rão observou que desde o primeiro 

instante encampou a luta dos mo-
radores do San Vale, após também 
receber solicitação da vereadora 
Nina Souza.  “Minha vida profi ssio-
nal começou em Natal. Foi a cidade 
que escolhi para viver desde 1976. E 
este momento é histórico”, defi niu.  
Segundo ele, seu mandato ainda tem 
direito a duas emendas que destinará 
a Natal. 

A líder do prefeito Álvaro Dias na 
Câmara Municipal do Natal (CMN), 
vereadora Nina Souza, destacou a 
importância das obras no San Vale 
para Natal. Segundo a parlamentar, 
o San Vale é uma grande área de em-
preendedorismo que vai contribuir 
muito para o desenvolvimento da 
capital. “É um dia muito importante 
para o bairro. Este dia tem o trabalho 
de muitas vozes. É resultado de um 
trabalho coletivo e árduo. A Zona 
Sul tem muitos problemas, mas vou 
seguir no meu mandato propondo 
melhorias para todas as regiões da 
capital”, comunicou a vereadora.

Participaram, ainda, da soleni-
dade, o superintendente de Rede da 
Caixa Econômica Federal, Lamarck 
Rodrigues Mangueira, o secretário 
municipal de Obras Públicas e Infraes-
trutura, Carlson Gomes, o secretário 
municipal de Governo, Joham Xavier, 
padre Nazareno, vereador Nivaldo Ba-
curau e secretários municipais. 

Prefeitura de Natal assina contrato que 
garante infraestrutura para o San Vale

Obras de drenagem e pavimentação seguem no bairro Planalto

REALIZAÇÃO | Nesta quarta-
feira 29, o pleito de mais 
de 40 anos começou 
a se concretizar com a 
assinatura do contrato 
pelo prefeito Álvaro Dias

Álvaro Dias: “Hoje é um dia signifi cativo e histórico para a cidade de Natal”

A Prefeitura de Natal segue 
executando obras de drenagem 
e pavimentação no bairro Pla-
nalto, na Zona Oeste de Natal. 
O projeto prevê, nesta primeira 
etapa, a execução de melhorias 
em 18 ruas e a construção de 
uma lagoa de captação. Estão 

sendo investidos pouco mais de 
R$ 16,3 milhões. A previsão para 
a conclusão dos trabalhos é de 
14 meses. 

Quando concluída, a lagoa 
de captação terá a capacidade 
de armazenamento de mais 
de 11 mil litros. Também será 

construída uma galeria de águas 
pluviais que vai dar suporte ao 
sistema de drenagem do projeto.

Para o prefeito Álvaro Dias, 
a obra representa a concreti-
zação de um sonho antigo dos 
moradores do bairro, o que vai 
proporcionar a melhoria na 

infraestrutura da região, valo-
rizando os imóveis, ampliando 
a oferta dos serviços públicos e 
melhorando a qualidade de vida 
da população. 

“Ao fi nal dos trabalhos, os 
transtornos com os alagamen-
tos no período chuvoso e com a 

poeira em tempos de estiagem 
fi carão no passado. Nós vamos 
garantir os recursos para a 
sequência das outras duas eta-
pas, projetando calçar, drenar e 
pavimentar 90% do Planalto e a 
construção de mais três lagoas 
de captação”, afi ançou o gestor.
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O projeto de revisão do Plano 
Diretor de Natal poderá ser vo-
tado ainda esse ano, afi rmou o 

presidente da Câmara Municipal, ve-
reador Paulinho Freire (PDT). O docu-
mento, entregue pelo prefeito Álvaro 
Dias (PSDB) ao legislativo municipal 
com pedido de urgência nesta quarta-
-feira (29), tramitará em cinco comis-
sões técnicas da Casa e, para agilizar 
o processo, será criada uma comissão 
exclusiva para elaboração de crono-
grama de votação da matéria.

“Se for possível votar ainda em 
2021, vamos votar. Mas não vamos 
votar a toque de caixa. Faremos uma 
coisa democrática e transparente 
para um plano equilibrado que traga 
desenvolvimento para a cidade e que 
contemple a preservação ambiental e 
o desenvolvimento urbano. Teremos 
uma comissão especial que ordenará 
os trabalhos na casa com audiências 
todas as sextas-feiras a partir do dia 

11 de outubro”, explicou Paulinho.
O prefeito Álvaro Dias afirmou 

que a proposta entregue aos vereado-
res é um novo plano que permitirá a 
modernização da cidade, corrigindo 
equívocos e distorções que há no Plano 
Diretor em vigência. “O novo texto está 
modificado, transparente e democráti-
co e espero que ele seja aprovado pelos 
vereadores para permitir o desenvolvi-
mento municipal. O texto apresentado 

foi aprovado por todas as entidades da 
sociedade civil organizada que partici-
param da sua discussão”, disse.

No entanto, para a vereadora 
Divaneide Basílio (PT), é justamente 
esse o problema da proposta contida 
no projeto de revisão do plano atual. 
“Um novo plano é um ponto negati-
vo, porque desconsidera tudo o que 
já foi feito anteriormente, como as 
áreas não edifi cantes, por exemplo. 

Isso é preocupante. Temos que ter 
um olhar cauteloso sobre cada item, 
discutir ponto a ponto para não cor-
rermos o risco de aprovar um plano 
que possa trazer problemas para a 
cidade”, explicou.

Ela chamou a atenção ainda pa-
ra a questão do saneamento básico 
da cidade, que pode não ser o sufi -
ciente para atender com precisão a 
ampliação do potencial construtivo 

proposto. “Temos que olhar deta-
lhadamente, porque, com a amplia-
ção do gabarito e o tamanho dos 
prédios, como vamos garantir que, 
de fato, a cidade tenha uma estrutu-
ra adequada para atender essa nova 
demanda? O saneamento atual já 
não comporta o que temos hoje e, 
com essa ampliação do potencial 
construtivo, nesse formato que está 
sendo proposto, é algo que nos cha-
ma a atenção”, fi nalizou.

O vereador Tércio Tinoco (PP), 
cadeirante desde os 18 anos, des-
tacou a necessidade de audiências 
públicas para que haja um debate 
adequado do documento e, dentro 
da sua atuação pelos direitos das 
pessoas com algum tipo de defi ciên-
cia, dará uma atenção especial à im-
plementação de rotas acessíveis no 
município. Hoje, Natal é uma cidade 
que apresenta inúmeros problemas 
relacionados à falta de acessibilidade 
para pessoas com difi culdades ou lo-
comoção reduzida e cadeirantes.

O vereador Herberth Sena (PL) 
chamou a atenção para a necessida-
de de se olhar e pensar na qualidade 
de vida da sociedade com as mu-
danças que poderão ser aprovadas 
no plano diretor da cidade, espe-
cialmente as que residem em áreas 
periféricas. “Não podemos pensar 
em uma Natal mais moderna sem 
pensar nas comunidades e regiões 
que podem ser afetadas com as mu-
danças propostas”, destacou.

“Sim, nos reunimos com o 
grupo da oposição [ao prefeito 
Álvaro Dias], que tem como líder 
a vereadora Brisa. O assunto foi 
a forma que lidaremos, a partir 
de agora, com a consolidação 
da bancada independente, com 
as pautas do legislativo. Refor-
çamos aos colegas da oposição 
que não haverá radicalismo da 
nossa parte nos temas enviados 
pelo executivo, mas, que precisa-

remos analisar cada pauta, cada 
projeto, discutir, e votar de forma 
independente”. Essa afi rmação 
foi feita pelo vereador de Natal, 
Hermes Câmara de Souza (PTB), 
líder da bancada dos vereadores 
Independentes, em entrevista 
nesta quarta-feira (29), ao Jornal 
AGORA RN.

O bloco formado pelos 6 ve-
readores que deixaram a banca-
da de apoio ao Poder Executivo 

municipal de Natal, se reuniu 
com os 5 vereadores de opo-
sição ao prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), liderados pela vereado-
ra Brisa Bracchi (PT). Juntas, a 
nova bancada possui 11 verea-
dores, porém, a base do prefeito 
continua com maioria, tendo 
18 membros na casa. Contudo, 
vai precisar dialogar com a opo-
sição e os Independentes, para 
aprovar as urgências.

Segundo o vereador Hermes 
Câmara: “Em relação ao atendi-
mento dos requerimentos e cum-
primento das emendas, é motivo 
recorrente de reclamações dos 
vereadores que integram a base 
do executivo. É muito complexo 
quando nós, vereadores, nos em-
penhamos em uma causa, me-
lhoria de uma situação em algu-
ma comunidade, por exemplo, e 
levamos o secretário da pasta ao 

local, fazemos um trabalho que 
gera expectativa na população, e, 
seja por problemas burocráticos, 
por falta de atenção da prefeitura, 
os atendimentos não ocorrem. O 
mesmo é visto no cumprimen-
to das emendas. Vários colegas 
reclamam de emendas que são 
colocadas há anos, muitas vezes 
para reforma de uma quadra, por 
exemplo, e nada sai do papel”, 
destacou.

A chegada histórica do Pro-
jeto de revisão do Plano Diretor 
na Câmara de Natal deu o que 
falar. Vereadores dos blocos de 
oposição e independência não 
comparecerem a uma cerimônia 
organizada pela Casa em parce-
ria com a prefeitura para receber 
o projeto. Toda essa situação, de-
senha um pequeno panorama de 
como serão quentes os debates 
que estão por vir na Câmara nos 
próximos dias.

Ficou defi nido que será 

criada uma comissão que vai 
discutir a forma de tramitação 
da matéria. Uma comissão que 
será composta por presidentes 
de comissões temáticas como, 
Saúde, Mobilidade, Panejamento 
e Justiça. 

Para os vereadores da base do 
prefeito, o não comparecimento 
dos vereadores dos dois blocos, 
não vai afetar a tramitação do PL 
na Casa: “Eu não acredito que is-
so vá ocorrer, os vereadores todos 
estão pensando de forma coesa, 

pesam no melhor para Natal. 
Vamos revisar esse Plano com 
muita responsabilidade e serie-
dade sem nenhum subterfúgio 
para que nossa cidade possa se 
desenvolver” disse Robson Car-
valho (PDT)

“Respeito a posicionamento 
deles, mas espero que isso não 
atrapalhe o processo aqui na Câ-
mara. Não podemos ter orgulho 
próprio. Precisamos pensar na 
coletividade, no que for melhor 
para Natal, no que for melhor pa-

ra todos” Disse Nivaldo Bacurau. 
Durante a sessão ordinária, 

alguns vereadores que compõem 
a bancada de independência, se 
posicionaram criticando a pos-
tagem da vereadora Brisa, que 
fez um vídeo dizendo que os ve-
readores não compareceram em 
forma de protesto.

Os vereadores Tércio Tino-
co (PP) e Milklei Leite (PV), se 
pronunciaram dizendo que não 
foram receber o projeto com os 
demais vereadores, por estarem 

em agenda de interesse da popu-
lação. Eles pediram em público, 
que a vereadora retirasse a posta-
gem das redes sociais. 

Na Tribuna, o vereador Kle-
ber Fernandes (PSDB), defendeu 
a aprovação da matéria e disse 
que precisam de muita respon-
sabilidade para discutir o projeto: 
“Vivemos um momento de atraso 
e difi culdades, sobretudo com o 
agravamento da pandemia, a ci-
dade precisa de um Plano Diretor 
que garanta a sustentabilidade”.

Plano Diretor de Natal poderá ser votado 
ainda esse ano pela Câmara Municipal

Independentes e oposição ao prefeito Álvaro Dias formam um só bloco

Vereadores independentes negam boicote à chegada do Plano Diretor

REVISÃO | Presidente 
da Câmara, Paulinho 
Freire, afirma que 
novo Plano Diretor de 
Natal vai passar pelas 
comissões e ser debatido 
democraticamente

Prefeito Álvaro Dias, em gesto de valorização à Câmara, foi ao Legislativo Municipal pessoalmente entregar projeto
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Enquanto Nina Souza volta a liderar, vereadores 
independentes e oposição se reúnem

Engana-se quem pensa que a divi-
são no Palácio Frei Miguelino, sede do 
Poder Legislativo da capital potiguar, 
está cessada. A volta da vereadora Nina 
Souza (PDT) melhora a interlocução 
do prefeito Álvaro Dias (PSDB) com a 
Casa. Mas, a base do prefeito perdeu 
nos últimos dias seis parlamentares: 
Hermes Câmara (PTB), Anderson Lo-
pes (Solidariedade), Milkley Leite (PV), 
Eribaldo Medeiros (PSB), Tércio Tinoco 
(PP) e Klaus Araújo (Solidariedade). 

A oposição na Câmara só tinha 
cinco vereadores: Divaneide e Brisa 
do PT, Robério Paulino (PSOL), Pedro 
Gorki (PCdoB) e Ana Paula (PL). O 
foco agora é unir oposição a bancada 
dos “independentes”. Um pedido de 
instauração de uma Comissão Espe-
cial de Inquérito (CEI) para investigar 

os gastos da Prefeitura de Natal duran-
te a pandemia da covid-19 só precisa 
de outras cinco assinaturas.

Nesta terça-feira 28, chamou a 
atenção um encontro a portas fecha-
das no Anexo Renato Dantas, que fi ca 
na Rua do Centro de Velório, em Lagoa 
Seca. Dez vereadores estiveram reuni-
dos. A vereadora Brisa Bracchi (PT) 
lidera o bloco de oposição. Já o verea-
dor Hermes Câmara (PTB) é líder dos 

“independentes”. Nina que é líder do 
Governo é esposa do presidente da Câ-
mara, vereador Paulinho Freire (PDT). 
Já Hermes é amigo e muito ligado a 
Paulinho. 

O presidente da Câmara, Paulinho 
Freire, exerce forte liderança na Casa. 
Agora, tanto na base dos 18 vereadores 
que dão sustentação ao prefeito Álvaro 
Dias, como também na bancada dos 
seis parlamentares “independentes”. 
Nomes como Tércio Tinoco e o vice-
-presidente da Câmara, Klaus Araújo, 
podem integrar uma nominata à As-
sembleia Legislativa na futura fusão 
DEM/PSL. Paulinho Freire anda costu-
rando essa etapa. Álvaro Dias observa 
os passos, de olho no interesse de fazer 
o fi lho, secretário da Semtas, Adjuto 
Dias (MDB), deputado estadual. 

Fusão DEM/PSL
A executiva do PSL deu mais 

um passo na fusão com o DEM e 
aprovou por unanimidade a con-
vocação de uma convenção da 
sigla para bater o martelo sobre 
a união das legendas. Na semana 
passada, o DEM já havia se reu-
nido e decidido dar continuida-
de ao processo. Será no dia 6 de 
outubro a convenção, conjunta 
com a do DEM.

Comando 
O ex-senador José Agripino 

Maia anunciou aos quatros cantos 
do RN que vai continuar no co-
mando da futura sigla DEM/PSL. 
Existe um trabalho silencioso da 
deputada federal Carla Dickson, 
de saída do Pros. Em tempo, Carla 
é próxima ao deputado Luciano 
Bivar, presidente do PL, e da futu-
ra fusão. Agripino está na cota do 
ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, 
que será o secretário geral da fusão. 

Baixas no PSL e DEM
Uma vez consolidada a fusão, a 

tendência é que o PSL, que tem 53 
deputados federais na Câmara, per-
ca cerca de metade da bancada, for-
mada por apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro. No RN, o deputado 
General Girão já anunciou saída. 
O DEM também deverá perder 
apoiadores. A nova sigla terá um 
dos maiores tempos de televisão 
em 2022, além de ter um robusto 
fundo eleitoral e partidário.

Bolsonaro no PTB
Senador Flávio Bolsonaro (RJ) 

negocia a filiação do presidente 
Jair Bolsonaro ao PTB. Exigências 
para adesão ao partido de Roberto 
Jefferson incluem a escolha dos 
candidatos ao Senado. A família 
apresentou  condições para se 
filiar, entre elas a autonomia para 
escolher candidatos majoritários 
e a necessidade de Jefferson mode-
rar o tom das críticas públicas. 

AGORA RN

ALESSANDRA BERNARDO
REPÓRTER DE POLÍTICA

“O governo do presidente Jair 
Bolsonaro está transfor-
mando a realidade do Rio 

Grande do Norte. Isso está incomo-
dando muita gente”. Desta forma, o 
ministro do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho, respondeu às 
críticas feitas por parlamentares pe-
tistas sobre sua avaliação da gestão 
Fátima Bezerra. Ele, que lançou sua 
pré-candidatura ao Senado pelo RN 
nesta segunda-feira (27), disse que 
os deputados estaduais e o senador 
Jean Paul Prates se esquecem dos be-
nefícios concedidos pelo presidente 
ao Estado.

“Somente no ano passado, foram 
R$ 812 milhões em recursos para 
apoiar o enfrentamento à pandemia 
e que teriam servido inclusive para 
ajudar o governo estadual a colocar 
os salários em dia. Portanto, todos 
esses que se erguem para atacar 
o presidente Bolsonaro deveriam 
agradecer o apoio concedido ao Rio 
Grande do Norte”, alfi netou Rogério 
Marinho.

O ministro disse ainda que o Es-
tado recebeu mais de R$ 150 milhões 
em recursos para a área da saúde e 
para investimentos e custeio de ações 
de enfrentamento ao coronavírus. 
Que, para a segurança pública, foram 
quase R$ 200 milhões investidos em 
viaturas, armamentos e equipamen-

tos. E que os parlamentares petistas 
esquecem de mencionar que todas a 
vacinas distribuídas no RN e no país 
foram adquiridas pelo governo fede-
ral”, afi rmou.

Rogério Marinho disse ter muito 
orgulho de defender o governo bolso-
narista e que, nunca, na história poti-

guar, o Rio Grande do Norte recebeu 
tantos investimentos. Segundo ele, já 
foram investidos R$ 3,5 bilhões, além 
de fi nanciamentos, construção de 
moradias e poços, obras de seguran-
ça hídrica, doação de máquinas agrí-
colas, implantação de dessaliniza-
dores, ampliação das linhas de trens 

urbanos na Região Metropolitana de 
Natal, drenagem e pavimentação de 
ruas e estradas e outros benefícios.

“Reafi rmo minhas críticas ao 
governo Fátima Bezerra. O que seus 
colegas de partido chamam de ‘co-
locar o RN de pé’ pode ser resumido 
a três atos: pagar os salários em dia, 
fazer propaganda como sendo res-
ponsável pela aquisição das vacinas 
e anunciar investimentos tímidos 
feitos, na grande maioria, com recur-
sos enviados pelo governo federal”, 
fi nalizou.

Rogério Marinho rebate petistas: 
“Bolsonaro está resgatando o RN”
RÉPLICA | Ministro 
responde críticas feitas por 
parlamentares do PT em 
relação ao que disse sobre 
os 1000 dias de Fátima 
Bezerra na gestão estadual

Rogério: “Esses que se erguem para atacar o presidente Bolsonaro deveriam agradecer o apoio concedido ao RN”

Reafirmo críticas a 
Fátima Bezerra. O que 
seus colegas de partido 
chamam de ‘colocar 
o RN de pé’ pode ser 
resumido a três atos: 
pagar os salários em 
dia, fazer propaganda 
como sendo responsável 
pelas vacinas e anunciar 
investimentos tímidos 
feitos, na grande maioria, 
com recursos enviados 
pelo governo federal”

“
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O programa Ação pela Vida, do 
Sistema FIERN, aplicou, até a 
última terça-feira 28, mais de 

280.000 doses de vacina contra a co-
vid-19 no Rio Grande do Norte. Deste 
total, quase 25% (68.585) dos atendi-
mentos foram realizados em pontos 
do sistema drive-thru, instalados no 
estacionamento do SENAI/CTGAS-
-ER, em Natal. A partir de sábado, dia 
02 de outubro, o atendimento per-
manecerá diretamente aos pedestres, 
exclusivamente no Ginásio do SESI, 
com capacidade para realizar até 1.500 
atendimentos por dia, com o encerra-
mento da atividade dos drives no local.

Desde o dia 5 de abril, quando o 
Ação pela Vida iniciou a imunização 
contra o novo coronavírus, foram 
156.718 doses do imunizante aplica-
das na capital e 123.999, em Mossoró.

“O Sistema FIERN vem, há seis 

meses, em parceria com as prefeituras 
de Natal e Mossoró, dando uma con-
tribuição importante para ampliar a 
taxa de imunização no estado, com 
a excelência do serviço prestado em 
todos os pontos de vacinação insta-
lados no Ação pela Vida. E, desta for-
ma, colabora para resguardar vidas e 
permitir a retomada do crescimento 
da economia que sofre os refl exos da 
crise gerada com a pandemia”, avalia 
o presidente da FIERN, Amaro Sales 
de Araújo.

O Ação pela Vida é uma iniciati-
va do Sistema FIERN – FIERN, SESI, 
SENAI e IEL – junto às prefeituras das 
duas principais cidades do estado, 
que instalou toda infraestrutura pa-
ra vacinação, além de disponibilizar 
profi ssionais para realizar a triagem e 
o acolhimento das pessoas que serão 
vacinadas. Enquanto as prefeituras 

entram com as vacinas e profi ssio-
nais de saúde que atuam nos locais. 
Inicialmente, o programa contava 
com 25 pontos de vacinação, na capi-
tal. E outros 10 pontos, em Mossoró.

Trabalhadores imunizados

Os trabalhadores da indústria 
imunizados, até terça-feira 28, já so-
mam 27.664 no Rio Grande do Norte, 
sendo 21.385 na capital e mais 6.279 
em Mossoró.

A imunização obedece ao Plano 
de Vacinação Contra a Covid-19 da 
Indústria Potiguar, elaborado pelo 
programa Mais RN, que assegura as 
informações e dados necessários 
para essas parcerias — entre Siste-
ma FIERN, Prefeituras e Governo do 
Estado — para a vacinação dos traba-
lhadores da indústria.

Drive encerra atividade e vacinação continua 
no Ginásio do SESI, em Natal e Mossoró
NÚMEROS | Desde o dia 
5 de abril, quando o 
Ação pela Vida iniciou a 
imunização contra o novo 
coronavírus, foram 156.718 
doses do imunizante 
aplicadas na capital e 
123.999, em Mossoró.

Sistema FIERN vem, há 
seis meses, em parceria 
com as prefeituras 
de Natal e Mossoró, 
dando uma contribuição 
importante para ampliar 
a taxa de imunização no 
estado”

“
AMARO SALES
PRESIDENTE DA FIERN

O Ação pela Vida é uma iniciativa do 
Sistema FIERN – FIERN, SESI, SENAI 
e IEL – junto às prefeituras das duas 

principais cidades do estado

FIERN
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O Índice de Confi ança do Co-
mércio (Icom) do Instituto 
Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) 
recuou 6,8 pontos em setembro, para 
94,1 pontos, menor nível desde maio 
deste ano (93,7 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o indicador vol-
tou a cair (0,6 ponto) depois de qua-
tro altas consecutivas.

O coordenador da Sondagem do 
Comércio do Ibre/FGV, Rodolpho 
Tobler, disse que a confi ança do co-
mércio encerra o terceiro trimestre 

em queda. Segundo ele, o resultado 
negativo é fruto da combinação de 
piora tanto da percepção sobre o vo-
lume de vendas no presente quanto 
das expectativas, gerando dúvidas 
sobre o ritmo de retomada nos pró-
ximos meses.

“A maior cautela dos consumido-
res tem sido um obstáculo importan-
te, assim como a infl ação recente e o 
cenário ainda delicado do mercado 
de trabalho. A pandemia se mostra 
mais controlada, mas ainda é um 
elemento que adiciona incerteza na 

recuperação do setor nos próximos 
meses”, afi rmou, em nota, Rodolpho 
Tobler.

Em setembro, a queda da con-
fi ança foi disseminada nos seis prin-
cipais segmentos do setor. O resulta-
do do mês foi fruto da combinação 
da piora tanto da percepção com 
o momento presente quanto das 
expectativas. O Índice de Situação 
Atual (ISA-COM) recuou 5,9 pontos 
para 99,1 pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas (IE-COM) caiu 7,3 
pontos para 89,4 pontos.

Confiança do comércio recua 6,8 
pontos e atinge menor nível 

DESDE MAIO

Resultado é fruto da combinação 
de piora tanto da percepção sobre 
o volume de vendas no presente 
quanto das expectativas

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

AGÊNCIA BRASIL

Uma bebida artesanal feita com 
frutos típicos do Rio Grande 
do Norte, a fl or de sal que é 

produzida em salinas potiguares, a 
tilapia cultivada com rastreamento, 
gêneros com certifi cação orgânica, 
alimentos com o selo de Indicação 
Geográfi ca (IG) ou produtos terroir, 
como é o caso do mel de Jandaíra e 
os queijos do Seridó. Esses são ape-
nas alguns dos produtos que podem 
se candidatar para compor o catá-
logo de produtos com a cara do Rio 
Grande do Norte, que vão integrar 
uma grande ação de mercado para 
os Alimentos Brasileiros Diferencia-
dos, com promoção desses produ-
tos nacionalmente. O Sebrae no Rio 
Grande do Norte está identifi cando 
os itens que entrarão na lista.

Os produtores interessados po-
dem se cadastrar gratuitamente até o 

dia 5 de outubro pelo link https://for-
ms.offi  ce.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=o7TF3kJYW0eig0UfSJJmuC-
tiYIsR8fNHsUFkkCQaDwZUQVJSO-
VlRUjA5RjVWQldETlFLNjhNMk-
NHQy4u/. Nessa primeira etapa, será 
feito um levantamento prévio dos 
empreendimentos com potencial pa-
ra entrar no rol de alimentos diferen-
ciados que carregam o DNA potiguar.

Serão considerados aqueles 
alimentos e bebidas in natura e pro-
cessados que tenham as seguintes 
características: tradicionais, colo-
niais, típicos, regionais e artesanais. 
Também são levados em conta atri-
butos adicionais, como ser orgânico 
certifi cado, estar no Comércio Justo, 
possuir certifi cações socioambien-
tais, serem oriundos da biodiversida-
de, inovadores ou gourmet.

Para participar, os empreendi-

mentos precisam ser um pequeno 
negócio produtor de alimentos, in 
natura ou processados, ou bebidas, 
Microempreendedores Individuais 
(MEI), Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte ou produtor rural. 
Além disso, é requisito fundamental 
atender a pelo menos um desses con-
ceitos: Tradicional e Colonial Típicos 
e Regional Artesanal.

A ideia é dar visibilidade e ampliar 
a comercialização dos alimentos e 
bebidas diferenciados produzidos 
pelos pequenos negócios. Pesquisas 
indicam que 39% das empresas com 
produtos e serviços diferenciados au-
mentam as chances de sobrevivên-
cia. “Estamos buscando produtores 
que tenham alguns desses alimentos 
regionais, locais ou artesanais para 
selecionarmos e inserí-los em por-
tfólio nessa grande vitrine que vai 

fi car disponível para o Brasil inteiro”, 
explica a analista técnica da Unidade 
de Desenvolvimento Rural do Sebra-
e-RN, Mona Paula Nóbrega.

Segundo a analista técnica, nessa 
primeira fase, que é a de cadastra-
mento, serão identifi cados alguns 
desses produtores e as agroeindús-
trias, e avaliados os produtos apre-
sentados. “A intenção é identifi car 
esses produtos para que possamos 
conhecer os diferenciais”, diz Mona 
Paula. Após essa análise, os produto-
res selecionados serão entrevistados. 
Os produtos aprovados terão uma 
produção visual de fotos e serão 
inseridos numa grande vitrine de 
Alimentos Brasileiros Diferenciados. 
“São produtos que contam história 
de uma determinada região, como 
temos muitos aqui, no Rio Grande do 
Norte”, conclui Mona Nóbrega.

SELO | Produtores potiguares 
de alimentos e bebidas 
artesanais e tradicionais 
poderão cadastrar os 
produtos. Os selecionados 
vão compor uma grande 
vitrine nacional com esses 
itens diferenciados para 
potencializar vendas.

Sebrae identifica alimentos regionais 
diferenciados no Rio Grande do Norte

Ideia é dar visibilidade e ampliar 
a comercialização dos alimentos e 
bebidas diferenciados produzidos 
pelos pequenos negócios
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JOÃO RICARDO CORREIA
EDITOR-GERAL

A costa potiguar está há, pelo 
menos, vinte anos na rota 
internacional do tráfi co de 

drogas. A apreensão de mais de 600 
quilos de haxixe, no domingo 26, 
transportados no veleiro Lamia, de 
bandeira panamenha, além de ra-
tifi car a posição do Rio Grande do 
Norte no mapa do crime, aponta 
uma recente forma de negociação 
entre os trafi cantes: o uso da maté-
ria-prima para seus negócios ilícitos 
como moeda.

As suspeitas que o haxixe apre-
endido seria trocado por cocaína são 

fortes e motivam investigações. Fon-
tes deste informativo revelaram, com 
exclusividade, que nos últimos dois 
anos, estrangeiros trazem esse tipo de  
droga do Marrocos, até o Brasil. Antes, 
era mais comum a cocaína ser levada 
do território brasileiro até à Europa.

A Polícia Federal está empenha-
da em descobrir os detalhes acerca 
desse mercado, que pode ser posto 
em prática até em alto mar. E mais: 
descobrir os potenciais consumido-
res, sendo que alguns deles estariam 
sediados no estado potiguar.

A apreensão do Lamia, na ma-
drugada, foi resultado de uma ação 
entre Polícia Federal e Marinha do 
Brasil. Na embarcação, 632,65 quilos 

de haxixe em poder de dois tripulan-
tes italianos, que foram presos em 
fl agrante e não tiveram suas identi-
dades reveladas. O fl agrante foi lavra-
do em Natal, segundo a mesma fonte, 
que terá sua identidade preservada, 
porque a cooperação com as forças 
policiais internacionais foi na capital 
do RN, caso contrário, teria sido em 
Pernambuco, onde a apreensão do 
veleiro aconteceu, distante cerca de 
180 quilômetros do arquipélago de 
Fernando de Noronha.

A operação para a abordagem ao 
veleiro teve o emprego de um navio-
-patrulha da Marinha do Brasil. A in-
terceptação à embarcação só acon-
teceu depois que a Polícia Federal 

recebeu autorização de autoridades 
do Panamá.

Nesta quarta-feira 29, à tarde, po-
liciais federais periciaram o veleiro, 
com apoio de cães farejadores. 

O que é 
O haxixe é uma substância ex-

traída das folhas da Cannabis sativa, 
planta herbácea usada para produzir 
maconha. Enquanto a maconha tem 
4% de THC (tetrahidrocannabinol), o 
haxixe concentra até 14%. O haxixe 
se classifi ca em três tipos: a erva que 
se obtém das folhas, caules e semen-
tes secas da planta; a resina que é 
feita do liquido que sai da planta e e o 
óleo, que é a parte mais forte.

Tráfico usa haxixe como moeda de troca 
e RN permanece no mapa do crime
INVESTIGAÇÃO| Autoridades 
querem saber quem são 
os potenciais compradores 
da droga e suspeitam que 
alguns deles moram no Rio 
Grande do Norte

Veleiro de bandeira do Panamá 
passou por perícia, na tarde desta 
quarta-feira, feita pela Polícia Federal

C
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O subofi cial - e não cabo foi 
divulgado na edição de on-
tem - Willis Correia de Lima, 

52 anos, da Aeronáutica, baleado 
por assaltantes, em Parnamirim, foi 
transferido nesta quarta 29 para o 
Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, 
e  não corre risco de morte.

Segundo o comandante do 3º 
Batalhão de Polícia Militar de Parna-
mirim, tenente-coronel Ramalho, a 
vítima, atacada pelos criminosos  na 
tarde desta terça 28, no centro da ci-
dade, sofreu fratura em uma das mãos 
durante a luta corporal contra um dos 
acusados, que tentaram assaltar uma 
ótica, na avenida Everaldo Breves. 

Até o fechamento desta edição, 
a quadrilha, com cerca de seis inte-
grantes, ainda não havia sido presa. 
Mas, segundo Ramalho, as buscas 
estão avançadas: “Estamos fazendo 
um bom trabalho de levantamento. 
Além disso, estamos em diligência 
investigativa. É importante dizer que 

iniciamos uma perseguição aos in-
fratores logo após a ocorrência, mas 
eles abandonaram o carro usado na 
ação e fugiram para o matagal. Sobre 
a investigação, nós temos fi lmagens e 
fotos, o que tornará possível a locali-
zação dos meliantes. Acredito que a 
qualquer hora, se Deus quiser, tere-
mos boas notícias.”

Questionado sobre a ousadia dos 
criminosos, o tenente-coronel disse: 
“Não podemos esperar absoluta-
mente nada das pessoas que vivem 

no submundo crime. Afi nal, eles não 
respeitam ninguém, e quando são 
pegos, choram e se fazem de inocen-
tes. Nós, como integrantes da Polícia 
Militar e Polícia Civil, não podemos 
abaixar a cabeça para esses crimi-
nosos. Procuramos fazer um bom 
trabalho.”

Sobre a atitude do subofi cial, que 
reagiu à tentativa de assalto, Ramalho 
destacou uma de suas recomenda-
ções é que os policiais apenas reajam 
em último caso “Os meliantes atiram 
sem motivo algum em outras pessoas, 
e quando identifi cam que é policial, 
infelizmente o desfecho não é dos me-
lhores. Se for reagir, esteja bem seguro 
do que irá fazer, porque existem ou-
tras pessoas no ambiente ao seu redor. 
É necessário ter muita segurança.”

Imagens do circuito interno 
da ótica mostram o momento da 
abordagem e a reação de Willis, que 
caiu ao chão agarrado com um dos 
criminosos.

Militar baleado continua internado
ASSALTO EM PARNAMIRIM

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Na imagem acima, a abordagem e,abaixo, momento da reação do subofi cial

Willis reagiu e lutou com criminoso
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: Sr. ROMILDO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n° 1057562 – SSP/RN, e 
inscrito sob o CPF/MF n° 736.343.874-91, residente e domiciliado na Travessa dos Flamingos, 93, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici com a Travessa Murici, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, com 2.553,00m² (dois mil, quinhentos e cinquenta e três metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.07.4712.0000.0 e sequencial n° 1.010232.9.  Inicia -se 
a descrição deste perímetro no vértice -M-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.309.807,325m e E 273.105,048m de altitude 30,00m; deste segue 
confrontando com a propriedade de TRAVESSA  TUIN, com azimute de 141°59'14" por uma distância de 42,46m  até o 
vértice -M-0002, de coordenadas N 9.309.773,872m e E 273.131,196m de altitude 30,00m; deste segue confrontando com 
a propriedade de TRAVESSA MURIÇI, com azimute de 234°48'29" por uma distância de 61,28m  até o vértice -M-0003, de 
coordenadas N 9.309.738,557m e E 273.081,118m de altitude 30,00m; deste segue confrontando com a propriedade de 
RUA MURIÇI, com azimute de 320°56'45" por uma distância de 32,68m  até o vértice -M-0004, de coordenadas N 
9.309.763,935m e E 273.060,528m de altitude 0,00m; deste segue limitando-se com o confrontante MATEUS OLIVEIRA  
LIMA, com azimute de 333°36'13" por uma distância de 8,18m  até o vértice -M-0005, de coordenadas N 9.309.771,262m e 
E 273.056,891m de altitude 30,00m; deste segue, com azimute 53°10'17" por uma distância de 60,16m  até o vértice -M-
0001,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 204,76 m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 140.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas 
as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome 
e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando 
houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião Ordinário. 
Solicitante: Sr. ROMULO CEZAR ALVES, brasileiro, construtor, divorciado, portador da cédula de Identidade RG n° 
27387501301 – CRJ/RJ, inscrito no CPF/MF n° 265.540.976-00, residente e domiciliado na Rod. RN 003, s/n, Praia de 
Sibauma, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José Soares de Miranda Neto, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Rua Dr. Luiz Felipe Câmara, 
n°55, Ed. Themis Tower, sala. 302, Lagoa Nova, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, fazendo esquina com a Rua Cruzeiro do Sul, 
n° 04, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 46,98m² (quarenta e seis metros e noventa e oito decímetros 
quadrados), imóvel sem inscrição junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. A 
descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas E 273638.705m e N 9310297.221m, confrontando-se com a RUA 
PEDRINHAS, 04, com os seguintes azimutes e distâncias, respectivamente: N 35°04’58.51’’ e S 6°23’57.38’’ com 
comprimento de 2,90m até o vértice 2, frente e rua; deste, segue paralelo com a uma casa, de coordenadas E 
273635.067m e N 9310293.446m, confrontando-se com o vizinho ALDENOR GAMA DE FREITAS, com os seguintes 
azimutes e distâncias, respectivamente: N 35°04’58.84’’ e S 6°23’57.72’’ com comprimento de 11,10m até o vértice 3, final 
do prédio; deste, segue confrontando com uma casa, de coordenadas E 273641.850m e N 9310285.619m, confrontando-se 
com a vizinha PATRICIA MARIA MACHADO PAES, com os seguintes azimutes e distâncias, respectivamente: N 
35°04’58.23’’ e S 6°23’58.43’’ com comprimento de 2,90m até o vértice 4; deste retornando até o ponto inicial da descrição 
deste perímetro, confrontando-se com a RUA CRUZEIRO DO SUL.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 75.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas 
as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. PATRICIA MARIA 
MACHADO PAES BARRETO, o Sr. ALDENOR GAMA DE FREITAS, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

A empresa GUEDES CONFEITARIA E LACHONETE LTDA, com Inscrição Estadual 20.085.422-
4 e CNPJ 70.312.004/0001-90, estabelecida na Avenida Romualdo Galvão, 658, Tirol, Natal/RN, 
torna público através deste edital que foi extraviada um equipamento de Emissão de Cupom 
Fiscal-ECF, marca Bematech MP-20, modelo FI II ECF-IF, versão VER03.22, conforme 
Boletim de Ocorrência nº 00130080/2021, e não se responsabiliza por ato de terceiros.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
FRANCISCO ESTEVÃO SOBRINHO, CPF: n° 474.639.534-91, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, de N° 2021-167991/TEC/LRO-0164, com validade de 28/09/2023, de 
um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Mossoró-RN. 

 
Francisco Estevão Sobrinho 

Proprietário 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

 
P J DA SILVA PEREIRA - MERCADINHO DO POVO, CNPJ: 09.022.770/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação - LRO para a Comércio de Rações e Produtos Veterinários, 
localizada na Rua Avenida Professor Genar Bezerril, n° 638, Centro, Pedro Velho/RN, CEP: 59.196-000. 
 

PATRICIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA 
EMPRESÁRIO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO
CONCORRÊNCIA N° 002/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas 
atribuições legais torna público o Procedimento Administrativo Licitatório, na modalidade 
Concorrência, cujo objeto é: Contratação de Empresa Especializada em Limpeza Pública 
no Município de Macaíba/RN, conforme o Edital e Projeto Básico e as especicações 
técnicas.
Data/Local: 16 de novembro de 2021 – Sala de reuniões na sede da Prefeitura Municipal de 
Macaíba, situada na Av. Mônica Nóbrega Dantas, nº 34, Centro – Macaíba/RN. Horário: 
08h00min. O edital completo deste preâmbulo, poderá ser adquirido pelas seguintes formas:
a) On-line gratuitamente pelo site: https://macaiba.rn.gov.br/licitacoes.
b) Por condução de dispositivos de informática (pen-drive, CD, HD, dentre outros) para copiar 
o material deste certame no horário de expediente das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 
16:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Macaíba/RN - Av. Mônica Nóbrega Dantas, nº 34, 
Centro – Macaíba/RN.

Macaíba/RN, 29/09/2021
Carlos de Moraes Andrade Neto 

Presidente da CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Av. Mônica Nóbrega Dantas, 34, Centro, Macaíba/RN – CEP.: 59.280-000

Fone: 84-3271-6515

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Macaíba/RN, 28 de setembro de 2021.

Noticante: Prefeitura Municipal de Macaíba/RN
End.: Av. Mônica Dantas, 34, Centro, Macaíba/RN, CEP 59280-000

Noticado: ACQUART COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA-ME/EXEDRA 
LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

 Ao responsável

 Através de visita técnica realizada por esta Procuradoria, no dia 03 de maio de 2021, 
constatou-se que as instalações prediais encontram-se fechadas e que não há atividade industrial 
na área ocupada pela empresa ACQUART COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA – ME/ 
EXEDRA LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 02.875.049/0001-
13, descumprido os encargos previstos no termo de doação, haja vista não estar em atividade.
 Constatados o descumprimento contratual e a consequente possibilidade de 
reversão do imóvel, necessária a adoção de providências para concretizar a proteção ao 
patrimônio público Municipal previsto no Artigo 4º, parágrafo único da Lei 648/99, in verbis:

Art.4º (...)
Parágrafo único – O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo importa em 
imediata rescisão da alienação ou concessão atual de uso e a reversão automática 
ao patrimônio do município com toda e qualquer benfeitoria, não podendo o 
beneciário outorgado pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como 
arguir direito de retenção pelas mesmas.

Por m, cumpre destacar que o descumprimento dos termos legais, importa em imediata rescisão 
da alienação ou concessão real de uso e a reversão automática do imóvel ao patrimônio do 
Município, com toda e qualquer benfeitoria, não podendo o beneciário outorgado pretender 
qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção pelas mesmas.

Atenciosamente,

RONDINELLI MALHEIRO DANTAS
Procurador Geral do Município

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Município de Pedro Avelino/RN, inscrito no CNPJ (MF) Nº 08.294.654/0001-
87, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LICENÇA 
SIMPLIFICADA para a Construção do Sistema de Abastecimento de Água da 
Comunidade Arueiras, localizada Comunidade de Arueiras , S/N - Zona Rural - 
Pedro Avelino/RN.

Pedro Avelino-RN, em 29 de setembro de 2021
JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO

Prefeito

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

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS, SOCORRISTAS, BRIGADISTAS E SALVA VIDAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDBOC-RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo 
Estatuto Social e pela legislação vigente, pelo presente EDITAL, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES 
BOMBEIROS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, sócios e não sócios, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 DE OUTUBRO DE 2021, na Rua Felipe Camarão 726, 
cidade alta CEP: 59025-200 – Natal/RN, com início às 09:00hs em primeira convocação e, as 10:00hs em segunda e 
última convocação, com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
a) Discussão e Aprovação da Pauta de Reinvindicação a ser encaminhada as Entidades Patronais relativo ao ano de 
2022; b) Autorização para a Diretoria do SINDBOC-RN conduzir o processo negocial, bem como instaurar Acordos 
Coletivos e Dissidio Coletivo, caso necessário;  c) Autorização Coletiva Prévia e Expressa para estabelecer desconto da 
taxa assistencial de custeio para manutenção do sistema sindical dos associados e não associados, extensiva a toda 
categoria laboral, relativa ao ano de 2022 e repassado ao SINDBOC/RN, bem como a sua forma de autorização dos 
trabalhadores, que poderá ser feita mediante autorização escrita individual ou autorização coletiva por meio de simples 
deliberação da categoria em assembleia geral extraordinária bem como o direito de exercício de oposição dos 
empregados não associados a entidade sindical, d) Demais Assuntos Gerais. Natal-RN, 30 de setembro de 2021. 
 

João Paulo da Silveira Rebouças 
 Diretor Presidente do SINDBOC-RN 

Júri popular 
condena matador 
de policial civil a 
19 anos de prisão

NEWTON BRASIL

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
obteve a condenação do 

auxiliar de marmoraria Bruno da 
Silva Feitosa, a 19 anos de prisão 
pelo assassinato do policial civil 
Newton Brasil de Araújo Júnior. 
O crime foi cometido no dia 28 
de junho de 2018, em via pública, 
na praça localizada na esquina da 
rua Baía Formosa com a Rua dos 
Tororós, no bairro Lagoa Nova, 
em Natal. A sentença foi proferi-
da em júri popular realizado nes-
ta terça-feira 28, em Natal.

De acordo com a denúncia do 
MPRN, Bruno Feitosa, conhecido 
como “Mezenga”, em companhia 
de Paulo Henrique do Nascimen-
to Ribeiro, praticaram um roubo 
contra um casal e, ao tentarem 
fugir do local, foram surpreen-
didos por dois policiais civis - 
Newton Brasil de Araújo Júnior e 
Guilherme Queiroz Maciel Caval-
cante -, que se aproximaram para 
averiguar o que estaria ocorren-
do, iniciando-se, logo em seguida, 
uma intensa troca de tiros entre a 
dupla de criminosos e o policial 
Guilherme Queiroz.

Ainda segundo a denúncia, 
antes que a vítima pegasse a 
sua arma de fogo para reagir, foi 
atingida de surpresa pelo disparo 
feito por Bruno Feitosa. O policial 
chegou a ser socorrido e levado 
para o hospital Monsenhor Wal-
fredo Gurgel, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. 

Na peça apresentada à Justi-
ça, o MPRN alegou que o Bruno 
Feitosa matou o policial civil 
no exercício de sua função, me-
diante disparos de arma de fogo, 
para assegurar a impunidade do 
delito de roubo e utilizando de 
meio que impossibilitou a defe-
sa da vítima.

REPRODUÇÃO 

Brasil foi assassinado em 2018
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0024-07, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia (LP) para 
a atividade de agricultura convencional irrigada, localizada na Fazenda Arizona, pertencente ao Complexo 
Baixa Verde, N° 1206, CEP 59.700-000, Zona Rural, Apodi/RN. 
 

Carlo Porro 
CEO 

 
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
BEIJA FLOR PIPA EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ: 40.572.129/0001-99, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LRO para o CONDOMÍNIO HABITACIONAL, localizado na Rua Tico Tico, s/n – Pipa – Tibau do Sul/RN. 

 
FÁBIO SABIN CLÁUDIO CARINO  

Proprietário 
 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: Sr. MARCOS PONCE TARREGA, espanhol, solteiro, hoteleiro, portador do RNE n° V5928553, inscrito sob o 
CPF/MF n° 016.565.274-10, residente e domiciliado na Rua das Graúnas, n° 25, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-
000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tuin, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
704,50m² (setecentos e quatro metros e cinquenta decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Limites e Confrontações: AO NORTE: Confrontando BARNAPOMME BRASIL 
CONST. E INCORP. IMOB LTDA medindo 15,40 m; RUA TUIN medindo 7,80 m; AO SUL: Confrontando com RAISON 
ALVES DA SILVA medindo 15,85; AO LESTE: Confrontando com JOÃO BARBOSA medindo 40.34m; AO OESTE: 
Confrontando com GEORGE POLICARPO MATOS SILVA medindo 29,88m;  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 105.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João 
Barbosa, o Sr. George Policarpo Matos Silva, a empresa Barnapomme Brasil Const. E Incorp. Imob. Ltda, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: Sr. RAMIRO BANFI, argentino, casado, empresário, portador do passaporte argentino n°AAC603503 e do 
documento de Identidade n° 26.102.485, inscrito no CPF/MF sob o n° 012.717.089-81, residente em Paseo 128726, Villa 
Gesell, Buenos Aires, Argentina, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial 
Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano na Rua Sucupira, n° 391, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.191,59m² (mil, cento e noventa e um metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.002.09.4866.0000.8, e sequencial n° 
1.001919.7. CEP: 59.178-000. Ao NORTE: Confrontando com RAMIRO BANFI medindo 44.49 m; AO SUL: Confrontando 
com ISIS FARIA RIBEIRO E FLORA FARIA RIBEIRO medindo 43,71 m; AO LESTE: Confrontando com OLE JORN 
HAESFKEN e TRYGVEN OLAV ARIANSEN, medindo 24.58; AO OESTE: Confrontando com RUA SUCUPIRA medindo 
29.57m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 580.000,00. A requerente alega o exercício 
pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do 
Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Isis Faria Ribeiro, a Sra. Flora Faria Ribeiro, o Sr. Trygven Olav Ariansen, 
o Sr. Ole Jorn Haesken, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias 
nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

A empresa GUEDES RESTAURANTE LTDA, com Inscrição Estadual 20.089.777-2 e CNPJ 
04.658.929/0001-63, estabelecida na Avenida Rodrigues Alves, 658, Tirol, Natal/RN, torna 
público através deste edital que foi extraviada um equipamento de Emissão de Cupom 
Fiscal-ECF, marca Elgin ECF-MR, modelo 800S, versão V.02.200, conforme Boletim de 
Ocorrência nº 00130069/2021, e não se responsabiliza por ato de terceiros.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Preservar a memória do Centro 
Histórico da cidade de Natal 
através do resgate de fatos, 

prédios e personalidades ligadas 
afetivamente ao espaço é a propos-
ta do Descendo à Ribeira, documen-
tário disponibilizado até o dia 4 de 
outubro no Youtube.

O vídeo é construído através 
das falas de onze personagens que 
vivenciam os bairros Cidade Alta e 
Ribeira, lugares banhados pelo Rio 
Potengi, de muita poesia, boemia, 
comércio e onde a cidade de Natal 
nasceu.

São comerciantes, pescador, 
artesã, jornalista, estivador, entre 
outras profi ssões, que têm suas 
histórias interligadas pelo amor de 
percorrer, morar ou trabalhar entre 
esses bairros que são a origem da 
cidade e estão no DNA de todo nata-
lense, que um dia já foram Xarias ou 
Canguleiros. Essa é, inclusive, uma 
das histórias curiosas contadas no 
curta-metragem.

Daliana Cascudo, neta do fol-
clorista Câmara Cascudo, é um dos 
personagens do Descendo à Ribeira 
e narra um pouco da sua ligação 
com o espaço em que tem todas as 
recordações de infância e adoles-
cência.

Da mesma forma, moradores 
mais recentes do Centro Histórico 
também falam sobre a decisão de 
se mudar para a Ribeira, mesmo 
com o processo de esvaziamento do 
bairro, como o jornalista Alexandre 
Gurgel e o produtor cultural Marce-
lo Veni.

Quem ajuda a contar todas 
essas memórias são as jornalistas 
Carol Reis e Cleidi Vila Nova que ti-
veram a iniciativa de realizar o pro-
jeto, de forma independente, movi-
das pelo desejo de manter a história 
do Centro Histórico viva, pulsante e 
acessível a todos.

“Minha ligação com essa região 

é intensa e gostaria que outras pes-
soas pudessem vivenciar um pouco 
disso. Que elas possam conhecer de 
onde viemos e que enxerguem com 
olhos de poesia a nossa cidade”, ex-
plica Cleidi Vila Nova, diretora do 
documentário.

Também responsável pela dire-
ção do vídeo, Carol Reis além de vi-
venciar a região desde adolescente, 
quando frequentava as duas escolas 
públicas de balé que fi cam na Ribei-
ra, hoje mora no bairro. “Muita gen-
te passa por aqui diariamente, mas 
muitos não entendem o que esse 
espaço signifi ca para a cidade e para 
tantas pessoas que têm sua história 
entrelaçada com esse lugar. A ideia 
do vídeo foi justamente dar voz a 
esses personagens”, conta Carol.

Toda a narrativa é desenhada 
ao longo do vídeo em uma linha 
espacial que segue da primeira rua 
da cidade, a rua da Conceição, na 
Cidade Alta, e desce até chegar ao 
bairro da Ribeira, passando por ru-
as e prédios importantes de Natal, 
que vão sendo inseridos ao vídeo de 
forma natural pela arquiteta Andréa 
Costa.

REGISTRO| Vídeo é 
construído através das falas 
de onze personagens que 
vivenciam os bairros Cidade 
Alta e Ribeira, lugares 
banhados pelo Rio Potengi, 
de muita poesia, boemia, 
comércio e onde a cidade 
de Natal nasceu

Documentário lança olhar afetivo 
para o Centro Histórico de Natal

Quem ajuda a contar as memórias são as jornalistas Carol Reis e Cleidi Vila Nova que tiveram a iniciativa de executar o projeto

CAROL REIS/DIVULGACAO

Muita gente passa por 
aqui diariamente, mas 
muitos não entendem o 
que esse espaço significa 
para a cidade e para 
tantas pessoas que têm 
sua história entrelaçada 
com esse lugar”

“
CAROL REIS
JORNALISTA
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SAL & PIMENTA @fabriciamesquita
@fabriciafml 

fabriciamesquitasss@gmail.com
Fabrícia Mesquita

A Prefeitura de Macaíba, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realiza neste 

sábado 2 o Dia D para vacinação 
contra a raiva em vários pontos da 
zona urbana da cidade. O objetivo 
é intensifi car a imunização de cães 
e gatos no município. A ação será 
realizada das 8h às 17h.

Os donos dos animais de qual-
quer bairro da cidade podem levar 
os pets nos locais de vacinação e 
garantir a dose da vacina. A meta 
do Dia D é imunizar 2 mil animais.

Pontos de vacinação: Centro de 
Endemias, Escola Municipal Augus-
to Severo, Alexandre Rações – Rua 
Heráclito Vilar, Escola Estadual Ar-
celina Fernandes, Clínica Veterinária 
Alphavet, Centro de Saúde (Posto da 
Maré), Escola Municipal José Pinhei-
ro Borges, CRAS Fabrício Pedroza, 
ESF Potengi e ESF Elói de Souza.

E nesta sexta-feira 1, a vacina-
ção acontece no Bairro Recreio 
do Trevo, nos pontos: PSF Ferreiro 
Torto e na lateral da Capela Nossa 
Senhora das Mercês.

Macaíba realiza Dia D 
de vacinação antirrábica 
neste sábado

PROTEÇÃO

MOSSORÓ | Solenidade aconteceu no Teatro Municipal Dix-huit Rosado e contou com a 
presença de autoridades da cidade e corpo docente da instituição

O prefeito Allyson Bezerra, 
representando o municí-
pio de Mossoró, participou 

nesta desta terça-feira 28 à noite, 
da Assembleia Universitária em 
colebração aos 53 anos da institui-
ção, comemorado neste dia 28 de 
setembro. O evento foi marcado 
pela posse da reitora Dra. Cicília 
Maia e do vice-reitor Dr. Francisco 
Dantas. A solenidade aconteceu no 
Teatro Municipal Dix-huit Rosado 
e contou com a presença de auto-
ridades da cidade e corpo docente 
da instituição.

Allyson Bezerra destacou a 
importância da Universidade na 
construção de sonhos de milhares 
de jovens mossoroenses, potiguares 
e brasileiros. “Reitora, vice-reitor, 
vocês vão ter um momento gratifi -
cante de estar cuidando da UERN, 
cuidando de professores, técnicos, 
alunos e de sonhos. São vocês que 
vão guiar os caminhos da Uern nos 
próximos anos, cuidando e zelando 
pelos sonhos, sonhos de milhares de 
pessoas que vão chegar na Uern e 
encontrar um grande campo de co-
nhecimento, de oportunidade para 
vencer na vida. Parabéns à Uern, que 
mais anos e anos a Uern esteja aqui 
viva, forte, resistente e com certeza 
a Uern vai estar sempre presente na 
vida de Mossoró, do RN e do Brasil”, 
enfatizou o prefeito.

O chefe do executivo municipal 
também destacou que boa parte do 

seu secretariado é oriundo da Uni-
versidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. “Temos no nosso secre-
tariado profi ssionais para pastas 
importantes para o municípío, para 
exercer o diálogo, para buscar a me-
lhor forma de apresentar programas 

e projetos, pessoas que vieram para 
trabalhar e dar dignidade ao povo 
de Mossoró. Esse selo de qualidade 
que nós levamos para trabalhar no 
Palácio da Resistência tem a marca 
da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte”, enfatizou.

Allyson prestigia Assembleia da 
UERN e posse de novos reitores

Dormir bem, ajuda a emagrecer!

Allyson Bezerra destacou a importância da Universidade na construção de sonhos 

Animais de estimação podem ser levados a qualquer um dos postos

CÉLIO DUARTE/PMM

GUILHERME XAVIER/SECOM

Que notícia boa não é mesmo? 
Dormir bem ajuda na perda 
de peso porque promove a 

regulação dos níveis de hormônios 
relacionados com a fome, a grelina 
e a leptina, além de também ajudar 
a diminuir os níveis de cortisol no 
sangue, que é o hormônio relacio-
nado com o estresse e que poderia 
aumentar o apetite e difi cultar a 
queima de gordura.

A maior parte das pessoas pre-
cisam dormir entre 6 e 8 horas por 
dia para a reposição de energias e 
regulação das funções do corpo. 
Uma pessoa saudável gasta em 
média, aproximadamente 80 calo-
rias por hora de sono, no entanto 
esse valor mostra que somente 
dormir não emagrece, mas dormir 
bem auxilia a perda de peso de ou-
tras formas, como:

1. Diminui a produção de gre-
lina

A grelina é um hormônio pro-
duzido no estômago que auxilia 
na digestão, mas também aumen-
ta a fome e estimula o apetite. 
Quando a pessoa dorme pouco ou 
não tem uma boa noite de sono, 
a grelina pode ser produzida em 
maior quantidade, favorecendo o 
aumento da fome e a vontade de 
comer.

2. Aumenta a liberação de lep-
tina

A leptina é um hormônio 
produzido durante o sono e está 
relacionado com a promoção da 
sensação de saciedade. Ter níveis 
de leptina maiores que a de grelina 
é importante na regulação do ape-
tite e para controlar as compulsões 

alimentares, que é quando se sente 
uma vontade incontrolável de co-
mer.

3. Estimula o hormônio do 
crescimento

O hormônio do crescimento, 
também conhecido como GH, é 
produzido em maior quantidade 
durante o sono, e é importante 
para quem quer perder peso, pois 
estimula a redução da gordura 
corporal, a manutenção da quan-
tidade de massa magra e a reno-
vação celular, além de melhorar o 
funcionamento do sistema imune. 

4. Produz melatonina
A melatonina ajuda a dormir 

melhor e a aumentar os benefí-
cios do sono, além de estimular a 
neutralização dos radicais livres 

durante este período e controlar 
a produção de hormônios femini-
nos, o que combate o acúmulo de 
gordura.

5. Diminui o estresse
Os hormônios produzidos no 

estresse, como adrenalina e corti-
sol, aumentam na falta de sono, e, 
quando estão elevados, impedem 
a queima de gordura e a forma-
ção de massa magra, além de au-
mentarem os níveis de açúcar no 
sangue, o que difi culta o emagre-
cimento.

6. Aumenta a disposição
Uma boa noite de sono permi-

te que se acorde com mais energia 
no dia seguinte, o que diminui a 
preguiça e aumenta a disposição 
para gastar mais calorias através 

de atividades e exercícios.

7. Ajuda a comer menos
Quando se permanece muito 

tempo acordado, a sensação de 
fome e apetite aumentam. Já, uma 
noite de o sono adequada ajuda a 
impedir a vontade de comer e fazer 
ataques à geladeira. Para alcan-
çar estes benefícios, não adianta 
somente dormir a quantidade de 
horas necessárias, mas, sim, ter um 
sono com qualidade. Para isto, é 
importante, respeitar o horário de 
sono, evitando trocar a noite pelo 
dia, ter um ambiente sem barulhos 
e com pouca luz e evitar tomar be-
bidas estimulantes após às 17h, co-
mo café ou guaraná, por exemplo. 
Dormir 30 minutos após o almoço 
também ajuda a melhorar a dispo-
sição e o sono à noite.
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SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

BABY
Alexander Farina e Lara San-

tiago aguardam ansiosos a chega-
da de Alexander Santiago Farinas, 
previsto para este mês de outubro. 
Com todo o capricho o casal 
recebeu recentemente familiares 
e amigos para o chá de bebê. Tudo 
de absoluto bom gosto. Decór da 
Personali inspirado na estamparia 
da Burberry e com ursinhos fofos. 
Claudine Góis cuidou do buff et e 
Rafaela Fontes dos doces. Agora 
o cirurgião plástico e a mamãe 
fashion só aguardam o baby.

ATUM
Arimazinho Júnior passou 

dias na Europa. Nada de lazer, 
muito de trabalho. Foi participar 
em Vigo, na Espanha, da 10ª 
Conferência Mundial do Atum, 
que reuniu os principais represen-
tantes da indústria mundial do 
referido peixe. Depois aproveitou 
a viagem para visitar amigos em 
terras lusitanas.

SOLIDÁRIAS 
Bia Sousa, Mariana Trigueiro, 

Th ay Flor, Bia Santa Rosa e Pauli-
nha Gaspar se unem num Bazar 
de cunho solidário. Ao mesmo 
tempo que se desapegam de pe-
ças, vão ajudar o Instituto Criando 
Laços, que promove doações para 
moradores em situação de rua 
e planeja realizar um super Dia 
das Crianças. O Bazar conduzido 
pela maravilhosa Karina Maruska 
ocorre entre 4 e 6  de outubro, 
entre 9 e 18h, no Dom Vinicius, 
em Tirol. O melhor de tudo é que 
a entrada custa apenas 1kg de 
alimento. Ter empatia e ser solidá-
rio é o ápice de elegância.

AMOR & SEXO
Já bem empolgados alguns 

casais potiguares planejam visitar 
o novo “templo do sexo” que vai 
ser erguido em São Paulo. O lugar, 
a antiga Love Store, será repagina-
da e se transforma num lugar com 
“inspiração erótica”. O espaço terá 
área para performances artísticas, 
livraria erótica, loja de brinquedos 
sexuais e casa de chá no primeiro 
andar. Já no pavimento superior, 
quartos privados para os clientes. 

LUGAR
O poeta Arte e Bistrô, em 

Tirol, localizado nos jardins da 
academia de artes Jaime Louren-
ço caiu no gosto do natalense.  O 
local virou o favorito para encon-
tro de amigas sem pressa. Bom 
para degustar um bom vinho. O 
cardápio é interessante e sempre 
tem música boa para embalar as 
noites.

TUM TUM TUM
Próximo sábado é dia de mui-

ta festa para as crianças cardiopa-
tas assistidas pela Amico. Depois 
de um ano sem eventos e ações 
sociais em função da pandemia 
da Covid-19, a instituição vai pro-
mover a Festa do Dia das crianças 
com muita diversão, show dos 
palhaços Bisteca e Bochechinha, 
lanches, o tão esperado presente 
e tudo o mais o que os pequenos 
gostam. 

E não para por aí, simultane-
amente, o time de anjos médicos 
da Amico farão um mutirão para 
diminuir a demanda reprimida 
de 700 atendimentos, entre 
consultas e ecocardiogramas. 
Ahhh… e no dia do evento, os 
Amigos do Coração da Criança 
podem ajudar doando R$ 100, e 
ainda receberão de presente uma 
camiseta da coleção ‘O Amor que 
Você Veste”.

Happy    Birthdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy     BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Joaquim Júnior, Lana Mendes, Ricardo Sérgio Faria, Sérgio Freire Filho, Juliana Celli, Guto Rodrigues, Geraldo Melo Filho e 

Guto Rodrigues 

BOAS & CURTAS#DESTAQUE
Wesley Magalhães festeja o reaquecimento do merca-

do imobiliário em Natal, o que possibilitou dois lançamentos 
bem sucedidos da Moura Dubeaux, o Olhar das Dunas e o Les 
Amis, ambos em Lagoa Nova.
A cantora Camila Masiso está com música nova em seu 

canal do YouTube. A canção no estilo voz&violão se chama “Menina 
da Praia”. É uma parceria com o musicista Cícero Mateus Luso.
O próximo sábado é dia D de vacinação antirrábica 

para cães e gatos. Tutores devem levar seus pera aos pontos 
de vacinação. A expectativa é vacinar 80% da população de 
108.335 animais domésticos.
Cresce o apoio a chapa de Magna Letícia a presidência da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Um grupo forte de advogadas vem 
trabalhando fi rme para atrair novos apoios, que se concretizam.

Não esteja com quem 
você não seria“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

B-DAY- LANA MENDES

DIVULGAÇÃO

Formada em Turismo e Direito, 
Jeanne Ribeiro atuou por anos 
como guia, além de comandar 
uma franquia alimentícia no RN. 
Na pandemia, inquieta e empre-
endedora por natureza, resolveu 
estudar, pesquisar sobre o mercado 
e mudar de ramo, assim trouxe a 
+Top Estética para Natal, clínica abre 
suas as portas próximo sábado, em 
Tirol. Além do protocolo “Barriga 
Perfeita”, serviços facial, manicures 
e produtos para o cuidado home ca-
re. Promete se rum grande sucesso! 
Sucesso a @eujeanneribeiro

Na apresentação do novo Sistema Ponta 
Negra de Comunicação, Micarla de 
Sousa recebe Luiza Ribeiro

A matriarca Vera Lucena com os três fi lhos: Karla, 
Sérgio e José Lucena na inauguração da nova Comjol

Esperando o 
primogênito 
Romeo, Léo 

Souza e 
Marília 

Rocha 

Os apaixonados Ana Luiza 
Flor e Layrinho Rosado

Alex Farina 
e Lara Santiago 
no chá do baby
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SO O O/

CRUZADAS

HORÓSCOPO

Nessa quinta, boa parte da sua atenção continua 
se concentrando na família. O astral é favorável 
para resolver alguns perrengues em casa, esquecer 
o estresse e recarregar as energias enquanto curte 
o seu cantinho, à noite.

No trabalho, sua popularidade e o seu lado sociável 
ajudam a abrir caminho e subir na carreira. Preste 
atenção em uma oportunidade de melhorar sua 
posição e impressionar a che a. No  nal da manhã, 
porém, saiba que a negociação será a chave do sucesso.

O dia estará pra lá de movimentado e, se tiver que 
passar o dia inteiro dentro de casa, pode ser difícil não 
perder a paciência. Se trabalha em home of ce, redobre 
o foco e não deixe as redes sociais ou outras tentações 
da internet atrapalharem a sua produtividade.

No que depender das estrelas, o desejo de passear 
por aí e se divertir pode virar um desa o e tanto se 
precisa manter o foco no trabalho. Cuide das tarefas 
de rotina sem perder o pique e, mais tarde, poderá 
se livrar das obrigações sem dor na consciência!

O mês está acabando, mas as  nanças continuam 
exigindo atenção extra pra não exagerar nos 
gastos. E como dinheiro não cai do céu, talvez 
seja preciso fazer alguns ajustes pra se manter no 
orçamento.

Esta quinta reserva alguns desa os, Sagitário, e as 
estrelas podem deixar as coisas um pouco tensas 
nas amizades. Mas se pegar leve e mostrar boa 
vontade, dá pra contornar as brigas, tá?

No trabalho, muito empenho e um pouco 
de criatividade podem fazer milagres, meu 
cristalzinho. Bora lá botar as mãos na massa: 
tarefas que dependem apenas do seu empenho 
serão mais fáceis de concluir.

Se precisa de colaboração para terminar alguns 
serviços, melhor adiantar essas tarefas. É que pode 
 car meio complicado se entender com outras 
pessoas no  nal da manhã, seja no trabalho ou 
em casa.

A Lua continua infernizando o seu astral e avisa que 
o isolamento e a discrição continuam sendo seus 
melhores aliados no trabalho. Seu sexto sentido estará 
a ado e pode indicar quem tá só na trairagem, e o Spray 
de Espiritualidade pode ajudar a se conectar melhor.

O dia começa puxado e será preciso organizar 
direitinho a sua agenda para encontrar tempo 
para todas as suas obrigações. Em compensação, 
as estrelas também reservam boas notícias, 
especialmente para o seu bolso!

No trabalho, você pode se interessar por 
experiências novas hoje. Os astros conspiram para 
trazer à tona seu lado mais solidário e sociável, por 
isso, vai se sentir melhor se puder praticar uma boa 
ação ou ajudar um amigo, Virgem!

A Lua continua em seu paraíso astral, sinal de que 
as coisas devem correr melhor nesta quinta. É 
verdade que vão surgir alguns desa os pela frente, 
especialmente no romance, mas não se irrite com 
bobagens.

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)

Bate-Rebate
Não é por nada, mas tem 

programas no SBT que estão 
pedindo troca de cenários...... 
O desgaste desses antigos está 

passando no ar.De sábado até 
segunda-feira, o canal DogTV 
estará com o sinal aberto nas 

operadoras Sky e Vivo...... Uma 
ação para comemorar o Dia 

do Cachorro, segunda. Dia do 
Cachorro... Está certo...... Só 

que deve estar faltando ainda o 
“Dia do Peixinho”, do “Gatinho”, 

da “Coruja”... Ou será que não 
sei.Direção da Band ainda não 
defi niu estúdio para gravação do 

próximo “MasterChef ”...... Segue 
a busca do local mais adequado.
Que ano, hein? Pessoal que 

faz retrospectiva da TV não vai 
ter problema nenhum.Tatola 

Godas, Dennys Motta, Ricardinho 
Mendonça e Ângelo Campos, e o 

diretor Ricardo de Barros, optaram 
por não tirar férias, após saída da 

Rede TV! e entrada na Band...

Resquícios
O que chama atenção do merca-

do, nessa jogada de toalha da Turner, 
é que depois de aguentar de tantas, a 
sua desistência se dá dias após a san-
ção da Lei do Mandante.

Não era melhor esperar mais um 
pouco?

Teve isso
A Turner fez uma aposta na cons-

trução e na impossibilidade de fechar 
com todos os clubes, se acertou com 
7. Isso dá 42 jogos.

Com a Lei do Mandante, esse 
número chegaria a 133, só que, em 
acordo, há uma limitação para 76. 
Ainda assim quase o dobro do que 
tinha. Quer dizer, roeram o osso, mas 
na hora do fi lé vão sair fora.

E outra
Entre tantos problemas, até maio-

res nesse caso da Turner, um deles 
sempre foi a inexistência de um canal 

destinado exclusivamente ao esporte.
Ou porque os seus diretores nun-

ca se interessaram em ter ou, talvez, 
porque nunca chegaram a um acordo 
sobre o assunto. Deu no que deu.

Data marcada
Por meio do “Vai Que Cola”, o 

Multishow fará uma homenagem ao 
ator Paulo Gustavo.

A nona edição do programa vai 
estrear em uma data especial: 30 de 
outubro, que seria aniversário do co-
mediante, como forma de tributo à 
sua obra. 

Série especial
“Os Experientes”, produção da O2 

Filmes para a Globo, será apresentada 
no Viva, a partir deste sábado, 18h45.

Tudo muito em cima da terceira 
idade e como ela pode ser encarada 
como uma das melhores fases da vi-
da. No elenco, nomes como Beatriz 
Segall, Selma Egrei, Joana Fomm, Juca 

de Oliveira, Wilson das Neves, Goulart 
de Andrade e Germano Mathias.

Ver de perto
Johnny Saad passou parte da ma-

nhã de ontem no Teatro Itália, que 
agora será utilizado para produções 
da Band, rádio e TV. Foi acompanha-
do de Sheila Magalhães, Th aís Freitas 
e Caio Carvalho, entre outros direto-
res.

O local, inclusive, a partir da pró-
xima segunda-feira, passará por refor-
mas em seus camarins e na parte da 
iluminação.

Apresentação
A propósito de Band, nesta quin-

ta teremos a apresentação da sua 
programação 2022 ao mercado. Meio 
online, meio presencial.

Destaque para “Faustão na Band”, 
“Mil e Uma Perguntas”, “Perrengue na 
Band” e projetos para o esporte, entre 
outros.

Turner errou duas vezes ao entrar e desistir do campeonato brasileiro

Em comunicado distribuído 
ao mercado, a Turner/Grupo War-
ner Media informou que irá desis-
tir dos direitos de transmissão do 
campeonato brasileiro a partir de 
2022.

E explicou que a sua decisão 
foi tomada porque “a oferta de 
transmissão fragmentada do 
Campeonato Brasileiro de Futebol 
não permite à companhia propor-
cionar uma experiência integral 
aos seus assinantes. Com venda 
pulverizada para a TV aberta e 
outras plataformas, além de ou-
tros fatores limitantes como falta 
de jogos exclusivos e os blackouts, 

o modelo atual não é sustentável 
para a companhia”.

Perfeitamente justifi cado.
O que não foi explicado, até 

hoje, como maior surpresa, é o 
fato de um dia ter entrado e acei-
tado trabalhar em condições tão 
complicadas, como as que sempre 
existiram e ainda serão até o fi nal 
da competição em curso.

Foi um erro de avaliação 
muito grave, porque a Turner em 
nenhum momento conseguiu o 
apoio total dos clubes, nem mes-
mo da maioria deles, que pudesse 
sustentar tal iniciativa. Um mode-
lo de negócio dos mais perigosos, 

que nunca ninguém entendeu.
Desistir daquilo que não de-

veria ter entrado, pode parecer 
a melhor saída. Mas só que não. 
Isso, ao mesmo tempo, se dá tarde 
demais e num momento dos mais 
inoportunos.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
AGRÍCOLA FAMOSA S.A., CNPJ 00.474.300/0026-60, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada (LS) 
para a atividade de agricultura convencional irrigada, localizada no Sítio Pedrinhas, S/N, CEP 59.592-000, 
Zona Rural, Caiçara do Norte/RN. 

Carlo Porro 
CEO 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: Sra. CRISTIANE NASCIMENTO ALVES, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG n° 1326875 – 
SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n° 875.054.874-34, residente e domiciliada na Rua Adolfo Gordo, 1035, apt. 1035, 
Cond. Residencial West Village, bloco Colorado T-02, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59770-590, que vem através 
de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com 
escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano na Rua Cruzeiro do Sul, 150, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 518,95m² (quinhentos e dezoito metros e noventa e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.01.0222.0000.7, e sequencial n° 
1.001894.8. CEP: 59.178-000. Ao NORTE: Confrontando com VICENZO RABITA medindo 36,69 m;  AO SUL:  
Confrontando com TÂNIA PESSOA medindo 36.03 m; AO LESTE: Confrontando com RUA DO CRUZEIRO, medindo 15.66 
m; AO OESTE: Confrontando com PIPA INVEST. PARTICIPAÇÕES E ADM. IMOB. S/S LTDA medindo    14.25m;  Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 180.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 
65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Vicenzo Rabita, a empresa Pipa Invest Participações e Adm. Imob. S/S Ltda, a Sra. 
Tania Pessoa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.09.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: Sra. KARINA CRISTINA DA SILVA, brasileira, técnica em enfermagem, solteira, portadora da cédula de 
Identidade RG n° 33.917.305-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 296.440.438-04, residente e domiciliada na  na Rua 
Estevam Felismino, n° 40, Cabeceiras, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. José 
Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional na Rua 
Dr. Luiz Felipe Câmara, n°55, Ed. Themis Tower, sala. 302, Lagoa Nova, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado em Rua Projetada, com acesso pela Rua Murici, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 500,00m² (quinhentos metros quadrados), imóvel inscrito junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.020.07.5290.0000.9 e sequencial n° 1.007841.0. CEP: 
59.178-000.  Com a Seguinte confrontações: Partindo do ponto 1 de coordenadas UTM 273.178,69 e 9.309.804,80; dai com 
azimute de 146º56’39", mede 20,00m até o ponto 2; dai com azimute de 56º56'39", mede 25,00m até ponto 3; dai com 
azimute de 326º56'39", mede 20,00m até o ponto 4; dai com azimute de 236º56'39", mede 25,00m até o ponto inicial 1, 
fechando um polígono de 500,00m² de área. Limita-se ao norte com a Rua Projetada, ao sul com João Barbosa Filho, ao 
leste com o Sr. Antônio Alves e ao oeste com Gisélia Santos da Silva Rafael. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 60.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João 
Batista Filho, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 09.09.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 

             REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
             ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - COMARCA DE APODI 

             CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS 
             Praça Francisco Pinto, 31, Centro. Telefax: (84) 3333-2015 – CEP. 59.700-000 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE 

 
Edwiges Pinheiro da Silva Souza, Oficiala do Registro de Imóveis da Circunscrição de Apodi/RN, seguindo as atribuições 
conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pela Credora do Contrato de Financiamento Imobiliário, registrado sob o nº 4, 
na matrícula 8.207, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: UM TERRENO, localizado em área de expansão 
urbana, na BR 405, Km 72, bairro Portal da Chapada, Apodi-RN, medindo (cem) metros de frente por 100 (cem) metros de 
fundos, ou sejam 10.000,00m² (dez mil) metros quadrados, limitando-se pelo Nascente; com a BR 405, pelo Poente; com 
Vilcimar Duarte de Morais, pelo Norte; com Vilcimar Duarte de Morais, e, pelo sul; com Vilcimar Duarte de Morais, venho INTIMAR 
o representante da PLANO A SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF nº 23.249.596/0001-63, com sede na Rua Barão do Curumataú, nº 
2596, Lote 36, bairro Lagoa Nova, na cidade de Natal-RN, endereço eletrônico planoaserviços@gmail.com, o Sr. BRUNO ALVES 
DE LUCENA, com endereço comercial na Rua Barão de Curumataú, nº 2596, Lote 36, bairro Lagoa Nova, na cidade de Natal-RN, 
para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeita a atualização monetária, aos juros de 
mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de  cobrança, somando-se também, os encargos que se vencerem neste 
período. Assim, pelo presente procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório do Primeiro Ofício de 
Notas, situado na Praça Francisco Pinto, 30 Centro, Apodi-RN, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria, cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária – CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADODA DE CONSÓRCIOS – nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 
9.514/97. E, para que ninguém alegue ignorância, expede-se o edital para conhecimento de todos, que será afixado e publicado 
na forma da lei. Edwiges Pinheiro da Silva Souza, Oficiala do Registro de Imóveis, subscrevi, aos quatorze dias do mês de 
setembro de 2021.  

 

 
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
CHRISTIAN FRASCAROLI EL CHAYEB, CPF: 229.336.058-05, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para o 
CONDOMÍNIO HABITACIONAL, localizado na Rua da Mata, s/n – Pipa – Tibau do Sul/RN. 

 
CHRISTIAN FRASCAROLI EL CHAYEB  

Proprietário 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

Construtora A. Gaspar S/A, 08.323.347/0001-87, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 

 Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/09/2027 em favor do empreendimento Extração Mineral 
de Saibro, com área de lavra de 6,33 ha e volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda 
Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 

 Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/09/2027 em favor do empreendimento Extração Mineral 
de Saibro, com área de lavra de 13,33 ha e volume mensal de extração de 1500m³ localizada na Fazenda 
Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 

 Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/09/2025 em favor do empreendimento Extração Mineral 
de Cascalho, com área de lavra de 4,14 ha e volume mensal de extração de 1500m³ localizada na 
Fazenda Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 

 Licença Simplificada, com prazo de validade até 22/09/2023 em favor do empreendimento Extração Mineral 
de Cascalho, com área de lavra de 1,36 ha e volume mensal de extração de 1500m³ localizada na 
Fazenda Alívio, Br 304, km 207 em Lajes/RN.  
 

Fabrício Barbosa Neto Gaspar 
Diretor de Obras 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

 
MARIA ADRIANA DE SOUZA, CPF: 007.786.574-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia - LP, para 
Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m3, Localizado nas Margens das RNS 120 e 269, 
Zona Urbana, Nova Cruz/RN. 

MARIA ADRIANA DE SOUZA 
PROPRIETARIA 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Marlene da Cunha Oliveira, CPF 029.337.164-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença simplificada para o 
cultivo de camarão marinho, localizada no Sítio Miranda, 90. Zona Rural, Patané, Arez/RN; CEP: 59.170-000.  
 

Marlene da Cunha Oliveira  
Empreendedora 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação 
de Licença de Operação Nº. 2021-165887/TEC/RLO-0804, com prazo de validade até 14/09/2027, para a 
atividade de extração mineral da substância Granito, em uma área de 9,46 hectares, com volume mensal de 
1.000m³, na localidade Sítio São Roque, Zona Rural do Município de Currais Novos/RN. A área do 
empreendimento encontra-se inserida no processo ANM Nº 848.059/2002. 
 

Sebastião Campos de Melo  
Diretor  

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM PREVIDÊNCIA, SAÚDE E 

TRABALHO  DO RIO GRANDE DO NORTE (SINDPREVS/RN) 
 

EDITAL DE ELEIÇÕES 
A Comissão Eleitoral, nos termos do Estatuto e em cumprimento à determinação contida na sentença do processo 
nº 0000181-89.2020.5.21.008, convoca todos os associados no pleno gozo de seus direitos, para participarem 
das eleições de renovação da Diretoria do Sindprevs-RN e Núcleo Regional de Mossoró - Triênio 2022-2024, 
a realizar-se nos dias 06 e 07 de outubro de 2021, por meio virtual, em razão da pandemia da Covid-19 ainda em 
curso, através do sistema Eleja Online. 
 
Chapas concorrentes:     Chapas únicas para a Diretoria do Sindprevs-RN e o Núcleo Regional de Mossoró. 
Prazo para impugnação: 48h (quarenta e oito horas) após a publicação deste edital. 

 
Natal, 30 de setembro de 2021. 

Bernadete Ferreira Rocha Almeida Nazário 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
WENDELL GOMES SANTOS, CPF: 046.553.814-26, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença de Instalação - LI, com validade: 22/09/2023, para 
posto de revenda de combustível líquido com capacidade de armazenamento de 45m3, localizada na Rua 
Projetada 32, S/N, Loteamento Samburá, Quadra 46, Lotes 9 a 12, Santa Terezinha, São Gonçalo do 
Amarante/RN; 

WENDELL GOMES SANTOS 
PROPRIETÁRIO 

Podcast produzido 
no RN retrata 
cotidiano de 
mães artistas 

NA PANDEMIA

A pandemia trouxe – e ain-
da traz – difi culdade para 
todas as pessoas. Mas, 

em especial, para mulheres que 
são mães e trabalham com arte. 
O período marcado pela covid 
trouxe difi culdades muito maio-
res. Algumas delas se destacam: 
a incessante rotina de cuidar dos 
fi lhos, sem as pausas que as aulas 
oferecem; o desafi o de ter tempo 
para se dedicar à criação artís-
tica; e ainda a difi culdade para 
obter renda. Pensando nisso, a 
fotógrafa, artista e mãe Elisa Elsie 
produziu – e está lançando – o 
podcast “Fotografi a Pandêmica: 
maternidade e processos criati-
vos no isolamento social – um 
podcast para ver”.

São quatro episódios com 
quatro artistas-mães brasilei-
ras, nos quais são relatadas 
suas estratégias e difi culdades 
em produzir em meio ao caos 
proporcionado pelo isolamen-
to social. Cada episódio conta 
com a participação de uma en-
trevistada diferente: a primeira 
é Josimey Costa, pesquisadora, 
professora e escritora potiguar; 
a segunda é Tatiana Reis, mãe e 
fotógrafa brasiliense; a terceira 
Malu Teodoro artista multi-
meios, nascida e criada em Ron-
dônia, e Priscilla Buhr, fotógrafa 
e mãe pernambucana.

“A ideia de fazer o podcast 
surgiu depois de uma palestra 
que ministrei em julho do ano 
passado sobre processos criativos 
no contexto de pandemia. Jamais 
imaginei que um ano depois o 
assunto seria tão atual e de como 
ser mãe e artista no contexto de 
isolamento social era desafi ador. 
Fiquei curiosa de saber como as 
outras mulheres estavam fazen-
do para manter suas produções 
artísticas”, afi rma Elisa Elsie, fo-
tógrafa e idealizadora do projeto 
aprovado na Lei Aldir Blanc RN. 
Crianças sem escola, mães so-
brecarregadas e ausência de rede 
de apoio fi zeram com que cada 
mãe modifi casse suas rotinas e a 
reinvenção foi uma consequência 
deste processo.

Os quatro episódios da série 
estão disponíveis de forma gra-
tuita no Spotify. A edição de som 
foi de Everton Dantas, a identi-
dade visual da Hyfen Design e as 
produções contam com apoio do 
Duas Estúdio.

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SPE 1 - Central Eólica Mundo Novo S.A., 41.760.884/0001-60, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LI - Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 28/09/2025, em favor do empreendimento CENTRAL EÓLICA MUNDO 
NOVO V, com potência instalada de 25,2 MW, localizado na Fazenda Boa Esperança, na zona rural, no 
município de São Miguel do Gostoso/RN. 

Ranier Messias 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SPE 2 - Central Eólica Mundo Novo S.A., 41.725.168/0001-41, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LI - Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 28/09/2025, em favor do empreendimento CENTRAL EÓLICA MUNDO 
NOVO VI, com potência instalada de 37,8 MW, localizado na Fazenda Mundo Novo e Limão, na zona rural, no 
município de São Miguel do Gostoso/RN. 

Ranier Messias 
Representante Legal 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SPE 3 - Central Eólica Mundo Novo S.A., 41.760.915/0001-82, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LI - Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 28/09/2025, em favor do empreendimento CENTRAL EÓLICA MUNDO 
NOVO VII, com potência instalada de 37,8 MW, localizado na Fazenda Mundo Novo e Limão, na zona rural, no 
município de São Miguel do Gostoso/RN. 

Ranier Messias 
Representante Legal 

DIVULGAÇÃO 

Mães contam suas experiências
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Mudança na Timemania pode prejudicar 
arrecadação de ABC e América

Um decreto 
assinado pelo 
presidente Jair 

Bolsonaro na última 
segunda-feira (27) 
efetuou mudanças no 
texto que dispõe so-
bre a Timemania, lo-
teria gerenciada pela 
Caixa Econômica Fe-
deral e que benefi cia 
clubes de futebol do 
País. A grande altera-
ção no texto original diz respeito aos clubes que fazem parte dos grupos 
I e II do jogo, que são aqueles que mais recebem recursos provenientes 
das apostas. A partir de agora, as agremiações que estiveram nas Séries 
A e B do Brasileirão no último biênio (2019-20) serão privilegiadas em 
detrimento de outras. Como ABC e América estão fora das duas princi-
pais divisões do Brasil desde 2017 e 2014, respectivamente, podem ser 
penalizados com esta modifi cação.

Incertezas
Neste primeiro momento, nossos 

representantes estão mais perdidos 
que cegos em tiroteio, como diz o ve-
lho ditado. Nem ABC, nem América, 
entenderam bem como fi cará a situa-
ção deles diante da alteração protago-
nizada pelo presidente da República. 
Uma coisa, no entanto, é certa: eles 
continuarão a fazer parte da Timema-
nia, provavelmente recebendo apor-
tes menores dos que ganham hoje.

Confusão
Estive lendo o decreto original, de 

2007, adaptando-o às mudanças efe-
tuadas na última segunda-feira pelo 
Governo, e confesso que também me 
senti confuso, sobretudo pelo fato de o 
Art. 6º determinar que, a partir de 2010, 
a classifi cação das equipes entre os 4 
grupos de cotas será feita com base no 
número de marcações recebidas como 
Time do Coração. Ora, se isso continua, 
então qual será a mudança prática?

Explicações
Para que todas essas dúvidas 

sejam sanadas, nos resta aguardar 
um esclarecimento ofi cial, seja 
da Caixa ou do próprio Governo. 
Tem muita gente sem entender o 
que de fato será alterado no fatu-
ramento das equipes que estão há 
um certo tempo longe dos holofo-
tes do futebol brasileiro. O que não 
pode, de jeito nenhum, é excluir 
essas agremiações. E isso, tenho 
certeza, não será feito.

Allan Dias
Fez uma falta danada ao ABC 

no jogo de ida contra o 4 de Julho 
pelas oitavas da Série D. Sem ele, a 
criação no meio-campo da equipe 
inexiste. A boa notícia que tenho 
para o torcedor alvinegro é que o 
camisa 10 está voltando. Terça-fei-
ra, na reapresentação, trotou pelo 
gramado do CT. Bem provável que 
reúna condições de estar em cam-
po na volta, agendada para este 
domingo.

Tormento
O técnico Renatinho Potiguar 

não tem um dia de sossego no 
América quando o assunto é De-
partamento Médico. No último fi m 
de semana, 3 de suas 5 substitui-
ções foram efetuadas por motivos 
clínicos. E no início da semana já 
veio o primeiro golpe: Elvinho tem 
lesão grau 2 e difi cilmente volta a 
jogar nesta temporada. Perda con-
siderável na reta fi nal do Brasileiro.

O meia-atacante Elvinho, do 
América, sofreu uma lesão 
no joelho e vai fi car de fora 

dos jogos do Alvirrubro na Série 
D do Campeonato Brasileiro por 
pelo menos seis semanas, o que 

praticamente tira o jogador da 
competição. Elvinho sofreu uma 
lesão do ligamento coletaral me-
dial de grau 2 após uma pancada 
forte contra o zagueiro Gustavo 
Cutrim, do Moto Club-MA, na par-
tida válida pelas oitavas de fi nal da 
disputa na Arena das Dunas, no 
domingo passado.

“Ele fi cou na lesão interme-
diária, que para nossa sorte, é 
de tratamento não cirúrgico.A 
literatura mostra que esse tipo de 

lesão cicratiza entre quatro e seis 
semanas, assim ele fi caria fora da 
competição, mas nós vamos ava-
liar semanalmente”, disse Márcio 
Rego, médico do América. 

Foi de Elvinho o gol da vitória 
americana na última partida pela 
Série D. O departamento médico 
alvirrubro tem outros jogadores, 
alguns que vão passar por avalia-
ções ainda nesta semana, caso do 
atacante Alvinho, o volante Felipe 
Guedes e o lateral Iranilson. 

O Conselho Técnico da Série A 
do Campeonato Brasileiro 
aprovou nesta terça-feira 28 o 

retorno do público aos estádios a par-
tir da 23ª rodada, no próximo fi nal de 
semana. Em nota divulgada pela Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF), 
o percentual das praças esportivas a 
ser ocupado seguirá a determinação 
dos órgãos sanitários locais.

A volta dos torcedores foi acolhi-
da por 18 dos 20 clubes da primeira 
divisão. O Athletico-PR foi o único a 
se manifestar contra a decisão. O Fla-
mengo, por sua vez, não participou 
do encontro. Mais cedo, o Rubro-Ne-
gro se posicionou, em comunicado 
no site ofi cial, afi rmando que “não 
cabe aos clubes coletivamente ou à 
CBF deliberar sobre o retorno do pú-
blico aos estádios”.

Na reunião, os clubes também 
decidiram pelo adiamento de dois 
jogos deste fi m de semana em que 
os anfi triões ainda não têm libera-
ção das autoridades para receber 
público. Entre as equipes da Série A, 
somente o Bahia não tem previsão de 
quando poderá contar com torcedo-

res na Arena Fonte Nova. Na última 
segunda-feira 27, o governador do 
estado da Bahia, Rui Costa, negou a 
volta da torcida aos estádios devido 
ao aumento de casos do novo coro-
navírus (covid-19).

“Esta é uma decisão conjunta dos 
clubes, um passo importante para a 
presença dos torcedores nos estádios 
que está sendo dado em parceria com 
os órgãos sanitários, respeitando sem-
pre o protocolo elaborado pela comis-
são médica organizada pela CBF. Es-
peramos que a torcida, a maior beleza 
do futebol, volte a brilhar e se emocio-
nar nos estádios”, disse o presidente 
interino da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Conselho Técnico define volta 
do público neste fim de semana

SÉRIE A

Desfalque: Elvinho não deverá 
jogar restante da Série D

PROBLEMA| Departamento 
médico alvirrubro tem outros 
jogadores que vão passar 
por avaliações

CANINDÉ PEREIRA/AMÉRICA FC

Meia-atacante Elvinho marcou 
o gol da vitória americana na 
última partida pela Série D 

GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo não participou do encontro


