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ELEIÇÕES. 03 | “Palanque do delegado Sérgio Leocádio (PSL) tem o DNA de 
Bolsonaro”, diz o vereador Cícero Martins em convenção do PP que confirmou 
aliança com o PSL para as eleições municipais de 15 de novembro
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Bolsonaro quer incluir 
o substituto do Bolsa 
Família na Constituição

RETOMADA. 10 | Após mais de cinco 
meses de atendimento remoto, 
quatro unidades do INSS no RN 
passam a atender ao público

POLÍTICA. 2 | ideia é incluir os 
conceitos do Renda Brasil na PEC de 
mundanças no pacto federativo que 
hoje tramita no Senado Federal
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SAÚDE. 7 | Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) apontam para redução de 64,97% 
no número de mortes pela Covid-19 no início de setembro, ao se comparar com o mesmo 
período de agosto passado. Apesar da boa notícia, o secretário Cipriano Maia avalia que o 
Rio Grande do Norte ainda não controlou a doença. “Enquanto tivermos pessoas infectadas 
circulando pelas ruas, o risco de ter novos surtos localizados e transmissão comunitária é 
alto”, afirmou.

Com apoio de 10 partidos, 
prefeito Álvaro Dias 
formaliza a candidatura à 
reeleição 

Após atingir maior nível 
desde 2012, volume de 
água no maior reservatório 
do RN volta a cair

PT quer apoio do PSDB para 
fortalecer aliança em torno 
de Isolda Dantas para a 
prefeitura de Mossoró

Supremo Tribunal Federal 
vai decidir se Estado pode 
obrigar pais a vacinarem os 
filhos

DISPUTA. 4 | À frente da coligação 
“Avança Natal”, prefeito de Natal falou 
durante a convenção do PSDB dos 
resultados no combate à Covid-19 na 
capital potiguar

RECURSOS HÍDRICOS. 8 | Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, na região 
Central, maior reservatório do Estado, 
chegou ao patamar de 62% de sua 
capacidade de armazenamento, com 
1,4 bilhão de metros cúbicos de água

CANDIDATURA. 6 | Governadora Fátima 
Bezerra participa da costura de apoios 
com os tucanos para a chapa petista 
na disputa pelo Executivo da cidade da 
região Oeste potiguar 

POLÊMICA. 6 | Ministros do STF irão definir 
se pais podem deixar de vacinar seus 
filhos menores de idade tendo como 
fundamento convicções filosóficas, 
religiosas, morais e existenciais
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pandemia de 
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EBC

O governo negocia a inclusão no 
texto da Constituição dos prin-
cipais conceitos do Renda Bra-

sil, programa social que vai substituir 
o Bolsa Família. O líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), 
informou que o objetivo é garantir o 
direito a uma renda mínima a todo ci-
dadão brasileiro.

Bezerra antecipou que a ideia é 
incluir os conceitos do Renda Brasil 
no parecer do senador Marcio Bittar 
(MDB-AC) sobre a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) do pacto fe-
derativo, que traz medidas para cortar 
despesas e abrir espaço no teto de gas-
tos, o mecanismo que atrela o aumen-
to das despesas à in� ação

Segundo Bezerra, as medidas de 
desindexação (retirada de correções 
automáticas de gastos), desvinculação 
(retirada dos “carimbos” das despesas) 
e desobrigação – o chamado “DDD” – 
devem abrir um espaço � scal de R$ 20 
bilhões em 2021, valor que pode passar 
dos R$ 40 bilhões no segundo ano de 
implementação.

Para ele, o cenário de in� ação 
baixa dá chance à aprovação de uma 
desvinculação do salário mínimo, que 
deixaria de ter correção automática 
pelo INPC para viabilizar o Renda 
Brasil. “Assim como nós colocamos na 

Constituinte de 88 o SUS (Sistema Úni-
co de Saúde), vamos assegurar a renda 
mínima”, a� rmou.

Entre os conceitos que serão inclu-
ídos, � cará de� nido que o Renda Brasil 
vai cuidar dos brasileiros desde a pri-
meira infância até o primeiro emprego.

O líder do governo passou os úl-

timos dias em negociações para a 
de� nição do cronograma de votação 
dos principais pontos da agenda eco-
nômica. Segundo ele, a previsão é que 
no dia 16 de novembro seja de� nido o 
espaço � scal para o � nanciamento do 
Renda Brasil em 2021, com o montante 
de recursos disponíveis e o tamanho 

do público bene� ciado.
Até lá, a estratégia é aprovar as me-

didas que vão abrir espaço para bancar 
o programa por meio da PEC do pacto 
federativo. “É um programa muito ino-
vador, que estimula a formalização do 
emprego, mas com compromisso com 
a solidariedade social”, disse ele, ressal-

tando que a pandemia da covid-19 agra-
vou a desigualdade em todo o mundo.

Na avaliação do parlamentar, o 
programa vai assegurar o direito à ren-
da mínima para que um contingente 
expressivo de brasileiros não � que 
abaixo da linha da miséria.

FONTES DE FINANCIAMENTO
O espaço � scal é uma das grandes 

incógnitas do Renda Brasil. O presiden-
te Jair Bolsonaro vinha manifestando 
desejo por um benefício próximo dos 
R$ 300 mensais, mas para isso a equipe 
econômica sugeriu acabar com benefí-
cios como abono salarial (14 º salário 
pago a trabalhadores com carteira que 
ganham até dois salários mínimos) e 
seguro-defeso (pago a pescadores no 
período de proibição da atividade). A 
sugestão foi rejeitada pelo presidente.

Desde então, a área econômica 
focou sua estratégia na criação em si 
do programa, ainda que de forma mais 
tímida no início.

Segundo uma fonte, a ideia é criar a 
“caixinha” do Renda Brasil e ir, aos pou-
cos, direcionando os recursos para lá. 
A avaliação é que, com os resultados, o 
próprio Congresso terá o desejo de tur-
binar o programa e encampará as revi-
sões de benefícios existentes sugeridas 
pelo Ministério da Economia.

Bolsonaro quer incluir o substituto 
do Bolsa Família na Constituição
RECURSOS | Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), informou que o objetivo é garantir o direito a uma renda mínima a todo cidadão brasileiro. Ele antecipou que a 
ideia é incluir os conceitos do Renda Brasil no parecer do senador Marcio Bittar (MDB-AC) sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de mundanças no pacto federativo

 Ideia do governo Bolsonaro é a de criar a “caixinha” do Renda Brasil e ir, aos poucos, direcionando os recursos para financiar novo programa

A reforma administrativa dará ao 
governo maior � exibilidade e 
capacidade de adaptação às mu-

danças tecnológicas e na sociedade. Es-
sa é a avaliação do secretário de Gestão 
e Desempenho de Pessoal do Ministério 
da Economia, Wagner Lenhart.

As medidas de controle nos gastos 
com pessoal e as alterações nas regras 
do RH do setor público em discussão 
na reforma administrativa podem re-
sultar em uma economia entre R$ 673 
bilhões e R$ 816 bilhões em dez anos, 
segundo cálculos do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea).

O primeiro passo para a reforma 
começou com o envio pelo governo, no 
último dia 3, da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 32 ao Congresso 
Nacional. 

A principal mudança na avaliação 

do secretário é a que prevê a criação de 
cinco novos vínculos na administração 
pública: vínculo de experiência (ainda 
com uma etapa do concurso público); 
cargos típicos de estado (com estabi-
lidade); cargos com vínculo por prazo 
indeterminado; vínculo por prazo 
determinado (substituirá a contrata-
ção temporária); cargos de liderança e 
assessoramento (contrato por seleção 
simpli� cada e parcela de livre nomea-
ção).

Entretanto, ainda há um caminho 
a ser percorrido para que as mudanças 
tornem-se efetivas. Além da aprovação 
da PEC no Congresso, o governo ainda 
precisará enviar projetos de lei sobre 
gestão de desempenho; modernização 
das formas de trabalho; consolidação 
de cargos, funções e grati� cações; 
arranjos institucionais; diretrizes de 

carreiras; e ajustes no Estatuto do Ser-
vidor.

Na terceira fase, o governo enviará 
o Projeto de Lei Complementar (PLP) 
do Novo Serviço Público, com o novo 
marco regulatório das carreiras; gover-
nança remuneratória; e direitos e deve-
res do novo serviço público.

Quanto tudo for concluído, as 
novas regras valerão para os futuros 
servidores civis da União, estados e 
municípios dos três poderes – Executi-
vo, Legislativo e Judiciário. A proposta 
do governo não altera as regras para os 
atuais servidores nem para os mem-
bros do Poder Judiciário, que são os 
juízes, desembargadores e ministros, 
do Poder Legislativo – deputados e se-
nadores – e do Ministério Público, que 
são promotores e procuradores. Entre-
tanto, o Congresso Nacional durante a 

tramitação da PEC pode fazer altera-
ções no texto e incluir os membros dos 
poderes na reforma.

Na Câmara dos Deputados, a tra-
mitação começará pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ), para análise da admissibilidade. 
Depois, o texto segue para uma comis-
são especial, que avaliará o mérito. A 
última etapa é no plenário da Câmara 
dos Deputados para então o texto se-
guir para o Senado Federal. 

Wagner Lenhart conta que espera 
aprovação rápida da proposta, mas 
preferiu não de� nir um prazo. Ele 
destacou que o governo está “aberto” 
para aprimoramentos no texto pelo 
Congresso Nacional, mas ao � nal do 
processo espera que a PEC viabilize “a 
modernização da administração pú-
blica”. Wagner Lenhart: “modernizar administração”

Reforma administrativa dará flexibilidade ao governo, diz secretário
MEIO AMBIENTE 

AGÊNCIA BRASIL
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O partido Progressista (PP) promo-
veu neste sábado 12 a convenção 
partidária para homologação de 

candidaturas para o cargo de vereador 
em Natal. A legenda também confir-
mou apoio ao nome do delegado Sérgio 
Leocádio, pré-candidato pelo Partido 
Social Liberal (PSL) para a prefeitura da 
capital potiguar.

A convenção foi feita para deli-
berar o posicionamento da coligação 
majoritária e os nomes e números dos 
candidatos. Ao todo, o partido vai ter 36 
candidatos para a disputa de vagas para 
a Câmara Municipal de Natal. No entan-
to, o evento teve como plano de fundo a 
disputa pelo protagonismo do espectro 
da direita –  e das pautas conservadoras 
– nas eleições municipais deste ano.

“Essa coligação é raiz, não é inven-
tada. Nós temos um DNA. Nós temos 
um posicionamento claro: é estar ao 
lado do presidente”, disse o vereador 
Cícero Martins, atual presidente do PP 
em Natal.

Antes de Cícero Martins anunciar a 
lista de pré-candidatos do partido, o pa-
pel sumiu da mesa da solenidade. “Um 
petista passou aqui e levou”, brincou ele, 
antes de divulgar a nominata do partido 
para as eleições deste ano.

PP e PSL se posicionaram como os 
defensores do “Bolsonarismo” nas elei-
ções da capital potiguar. Logo no início 
da convenção, que ocorreu na Câmara 
Municipal de Natal, houve a execução 
de uma música em homenagem ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. 

Cícero Martins falou sobre o posi-
cionamento do presidente da República 
para o primeiro turno das eleições deste 
ano.  Jair Bolsonaro decidiu, de ante-
mão, ficar distante das disputas eleito-
rais. “Acho que, no segundo turno, ele 
virá apoiar a gente, eu acredito”, disse.

Ao ser convocado para falar às ba-
ses do PP, o delegado Sérgio Leocádio re-
forçou a questão da direita. Ele também 
fez críticas duras aos partidos alinhados 
com a esquerda.

“O delegado Sérgio Leocádio é Bol-

sonaro. Vou falar didaticamente a dife-
rença do que é direita e esquerda. Ser 
esquerda é a quebra dos valores, é apo-
logia às drogas. Ser esquerda é roubar e 
mentir. Ser direita é respeitar as pessoas; 
é a verdade; é combater corrupção e é 
ter Deus no coração”,

O Partido Social Liberal oficializou 
candidatura à prefeitura municipal na 
última sexta-feira 4. O partido será re-
presentado pelo delegado Sérgio Leocá-
dio, que lidera a chapa, e pela também 
delegada Deusa Martins, que é do PP.  

“Somos uma chama que defende os in-
teresses da família”, ressaltou a delegada 
Deusa.

CRÍTICAS AO PREFEITO ÁLVARO DIAS
Cícero Martins, que busca a recon-

dução no cargo de vereador para a Câ-
mara Municipal, ressaltou a seleção de 
dos pré-candidatos do PP ao Legislativo 
municipal. 

 “Quero parabenizar a todos que 
estão aqui. Ninguém veio por conta de 
cargos ou salários, não se ajoelharam ao 

sistema, mas estão aqui por uma ideia. 
Fazem parte de um exército da direita”, 
salientou.

O vereador também fez críticas ao 
atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, bem 
ao como àquele que o antecedeu, o ex-
-prefeito Carlos Eduardo Alves. “O que 
podemos melhorar em Natal? Temos 
uma Câmara que não fiscaliza o dinhei-
ro do povo. A prefeitura tem uma Câ-
mara formada por funcionários. Temos 
uma fila de 10 mil cirurgias de vesícula 
e hérnia no Hospital Municipal. A estru-
tura do hospital é sucateada”, reclamou.

Ainda segundo Cícero Martins, a 
prioridade da gestão de Álvaro Dias é a 
promoção de atividades festivas em Na-
tal. “É o pão e circo”, atacou. Ele também 
questionou a política de distribuição de 
alimentos na rede municipal de Educa-
ção de Natal. 

“Quem disse que o prefeito Álvaro 
Dias é ilegal, ilícito, imoral, nepotista e 
que empregava toda a família, além de 
ser ímprobo, não foi Cícero Martins mas 
o ex-prefeito [de Natal] Carlos Eduardo. 
Ele estava ontem [sexta-feira 11] aqui, 
na convenção do PDT, de beijos e abra-
ços com Álvaro Dias”, rechaçou. 

Ele fez alusão à mensagem do 
pedetista nas redes sociais em que 
reprovava atitudes de gestores que 
praticam o nepotismo – nomeação de 
parentes em cargos públicos. O texto 
foi publicado pelo ex-prefeito Carlos 
Eduardo Alves em julho passado, no 
entanto, não traz os nomes dos políti-
cos criticados por ele.

A convenção do sábado abriu 
espaço para que os candidatos 
do PP à Câmara de Natal se “apre-
sentassem” ao público. O evento 
também foi transmitido pelas redes 
sociais. O candidato Antônio Valmir 
falou das ações para sair às ruas e 
fortalecer o PP. “Nós, de direita, te-
mos de ir para luta. Temos de derru-
bar esta corrupção maldita”, disse. 

Davidson Gomes disse que 
nunca pensou em entrar na vida po-
lítica. Ele é neto de Cortez Pereira. O 
pré-candidato falou sobre projetos 
de desburocratização da constru-
ção civil.

Ednaldo Júnior disse que co-
meçou na vida política ainda nos 
tempos de escola. “Minha projeção 
política foi feita a partir da admira-
ção de Agnelo Alves e João Fausti-
no. Não será uma tarefa fácil, mas 
estou pronto. Não tenho projeto de 
ser apenas vereador, mas seguir na 
vida política para defender a mi-
nha cidade”, explicou.

Fágner Almeida contou que in-
gressou na política após flagrar ce-

nas de desigualdade social. “Quero 
trabalhar para mudar Natal. Vou 
trabalhar para trazer mais prospe-
ridade para a cidade”, reforçou. 

Já Helder Medeiros relatou 
que a decisão de ingressar na vida 
pública surgiu após sofrer com a 
burocracia do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran). “Eu vejo 
que a cidade não tem estrutura ne-
nhuma para atender a população. 
A cidade é uma bagunça”, relatou.

Isaías Paiva agradeceu a 
oportunidade de ser candidato. A 
chance foi aberta após convite de 
Cícero Martins. “Sempre trabalhei 
com representante comunitário, 
mas nunca pensei a me candidatar 
a cargo público. Só que conversei 
com Cícero, e ele me convenceu a 
participar. Quero fazer o melhor 
pela minha cidade”, explicou.

Jade Uílane falou das dificulda-
des dos trabalhadores do comércio 
informal do bairro do Alecrim. Ela 
disse que vai trabalhar pelo seg-
mento comercial da capital. 

Juliana Carreiras, que é pre-

sidente do PP mulher, disse que 
o partido dá voz às mulheres. “Eu 
fui fisgada por um movimento que 
fala sobre há no meu coração. Algo 
que fala sobre o desenvolvimento, 
pelo combate de todas as formas 
de violência contra mulher, bem 
como para permitir que as vozes 
das mulheres sejam ouvidas”, disse.

Luciana Monteiro falou que 
vai buscar uma vaga no Legislativo 
municipal por ideologia. “Estamos 
aqui para exercer nossa cidadania. 
Estou aqui por ideologia; quero 
uma Natal melhor.”, reforçou.

Em seguida, veio Márcio Ana-
cleto, mais conhecido como “Mar-
cinho dos Galos”, que disse que 
vai entrar na vida política para a 
defender a categoria dos “galistas” 
– dos amantes da prática de briga 
de galos. 

“Represento uma categoria 
muito discriminada. São mais de 
10 mil galistas no Estado”, disse. No 
entanto, organizar ou participar de 
rinha é crime ambiental, definido 
no artigo 32 da lei federal 9.605/98.

PP oficializa a chapa dos “delegados  
de Bolsonaro” para a Prefeitura de Natal

“Temos de derrubar essa corrupção maldita”, diz candidato

ELEIÇÕES | Os dois partidos tentam atrair os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro e dos ideais conservadores para ganhar espaço na disputa eleitoral para a Prefeitura e Câmara 
Municipal de Natal. Partido Progressiva formalizou, de forma oficial, apoio ao PSL para a coligação que terá à frente o delegado Sérgio Leocádio na disputa pelo Executivo na capital

Convenção para homoogar candidatos do Partido Progressista ocorreu no último sábado no plenário da Câmara Municipal de Natal

Aliança PP e PSL: Vereador Cícero Martins (Esq.) e o delegado Sérgio Leocádio (Dir.) 
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QUE ELEIÇÃO?
Faltam dois meses para a eleição 

municipal deste ano, mas apenas 
o presidente do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, faz um comovente 
esforço de manter o assunto vivo no 
noticiário. Ninguém está nem aí.

ESTILO INCÔMODO
Todo os colegas, sem exceção, 

devotam enormes respeito e 
admiração pelo ministro Celso de 
Mello, no Supremo. Destacam sua 
inteligência e saber jurídico, mas 
os incomoda seu estilo radical dos 
últimos tempos.

SEM COINCIDÊNCIA
Em Brasília, poucos acreditam 

em coincidência no fato de o 
ministro Celso de Mello negar 
prerrogativa do presidente 
Bolsonaro, obrigando-o a 
constrangedor interrogatório à PF, 
um dia depois de o ministro Luiz Fux 
defender respeito às prerrogativas 
constitucionais dos demais poderes.

NA CÂMARA NÃO PASSA
Ainda que prospere no Senado, 

o que é muito difícil, a proposta 

de alterar a Constituição para 
abrir caminho à reeleição dos seus 
presidentes não passa na Câmara: é 
questão fechada no “centrão”.

MUDOU A CORRENTEZA
Na última semana, os 

políticos ou autoridades que mais 
mencionaram o coronavírus nas 
redes sociais foram Benedita da Silva 
(PT) e Guilherme Boulos (Psol). A 
posição era tipicamente de Osmar 
Terra (MDB-RS).

GRANDE VIRADA
O deputado Sóstenes 

Cavalcante (DEM-RJ) comemorou 
que o Ministério da Saúde deve 
encaminhar medicamento baseado 
em maconha pelo SUS. Para ele, 
liberar o plantio no Brasil “não tem o 
menor propósito”.

MUNDO PÓS-COVID
Pesquisa do Instituto 

Locomotiva sobre o pós-Covid, 
entrevistando 2,4 mil brasileiros, 
revela que 61% se dizem otimistas 
em relação ao futuro, 49% seguirão 
com máscaras e 53% adotarão álcool 
em gel para sempre. 

Se a expectativa de poder faz milagres, a certeza de perda de poder às 
vezes desnorteia. A quatro meses e meio do � m do mandato de presidente 
da Câmara e com limitadas chances de reeleição, Rodrigo Maia dá 
entrevistas sobre o trâmite de reformas, como a administrativa, mesmo 
sabendo que certamente serão consumadas somente pelo sucessor, até pela 
falta de acordo e o tempo exíguo. Prestes a sair de cena, ele encontra nos 
holofotes formas de manter a relevância.

VALE-TUDO 
Para atrair atenções, Rodrigo 

Maia arruma confusão com 
Bolsonaro, Paulo Guedes etc. É, 
como ele diz, um “ótimo produtor 
de notícias”.

CONTAGEM REGRESSIVA
Com pandemia, recesso 

de mais de um mês, eleição e 

campanha no Congresso, na 
prática restam-lhe dois meses 
úteis no cargo.

MOSCA AZUL
Diferente de Maia, presidente 

desde 2016, Alcolumbre está no 
cargo há um ano e meio e não 
desistiu da manobra de alterar a 
Constituição.

A greve anual dos Correios perde sentido a cada edição, e em 2020 chegou 
à perversidade de ser decretada em plena pandemia, quando o País mais 
precisava dos seus serviços. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, 

avisou que não negocia com grevistas que prejudicam o País para preservar 
privilégios como o “vale-peru” anual de R$1 mil. Esta e outras regalias aos quase 
cem mil funcionários custam R$600 milhões por ano a uma estatal cambaleante, 
com folha salarial de R$12 bilhões.  Os prejuízos somam quase R$2,5 bilhões só 
em 2020, mas os pelegos fingem não perceber que a cada greve os Correios 
se inviabilizam mais. Até em férias, funcionários dos Correios recebem “auxílio-
alimentação” de R$1 mil. Se trabalhar em dia de repouso, ganha adicional de 
200%. Pela lei, o trabalhador tem direito a abono de férias correspondente a 
um terço de seu salário. Mesmo quebrados, os Correios pagam dois terços. 
Outro pretexto para greve é a “ameaça de privatização”. Com os Correios nessa 
situação, difícil será achar quem queira. Fechar pode ser a opção.
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DISPUTA | À frente da coligação “Avança Natal”, composta por 10 legendas, o prefeito Álvaro Dias falou sobre 
os resultados no combate à Covid-19 e quer seguir no cargo para prosseguir com a atual obra administrativa

A convenção do PSDB para ho-
mologar as chapas majoritária 
e proporcional às eleições de 15 

de novembro ocorreu no sábado 12. A 
solenidade foi transmitida ao vivo pe-
las redes sociais do partido. 

Durante o evento partidário, o 
PSDB também apresentou uma nomi-
nata formada por 30 candidatos para a 
disputa de vagas na Câmara Municipal 
de Natal. 

Ao lado da candidata a vice-prefei-
ta Aíla Cortez (PDT), Álvaro vai liderar 
a coligação “Avança Natal”, composta 
por 10 legendas: além do PSDB e do 
PDT, fazem parte dela Avante, DEM, 
MDB, PL, PROS, PSD, Rede e Republi-
canos.

Antes de iniciar sua fala, Álvaro 
puxou um minuto de silêncio em ho-
menagem às vítimas da Covid-19. Em 
seguida, enumerou os bons resultados 
que sua gestão vem alcançando em 
Natal no combate à doença, a partir de 
ações como a instalação do Hospital 
de Campanha, de três centros de aten-
dimento, de testagem em massa (com 
utilização de drive thru), ampliação de 
leitos e de atendimento na rede muni-
cipal de saúde.

Como saldo desse trabalho, 
apontou ele, neste sábado não havia 
nenhum paciente contaminado pelo 
coronavírus nas UPAs, no Hospital Mu-
nicipal e no Hospital dos Pescadores. 
No Hospital de Campanha, havia ape-

nas 20 dos 100 leitos clínicos ocupados 
e seis dos 20 de UTI. “Isto mostra de 
maneira clara e indiscutível que esta-
mos vencendo a luta contra o corona-
vírus em Natal”, resumiu o prefeito.

Em pouco mais de 20 minutos de 
discurso, Álvaro disse ter decidido re-
novar o mandato para prosseguir com 
a obra administrativa que vem empre-
endendo e que recebe a ampla aprova-
ção da população. 

“Precisamos dar continuidade pa-
ra fazer esta cidade crescer, se desen-
volver, gerar emprego e renda e resga-
tar o turismo, nossa principal atividade 
econômica. Queremos fazer isso com 

projetos que estamos para iniciar, co-
mo o terminal turístico da Redinha, 
com a engorda da praia de Ponta Ne-
gra, e com obras estruturantes na Zona 
Norte, com drenagem e pavimentação 
no bairro Planalto”, enumerou o candi-
dato da coligação “Avança Natal”.

Rea� rmando disposição para con-
tinuar “enfrentando a luta contra a Co-
vid-19” e a “certeza de que vamos ven-
cer essa eleição”, o prefeito Álvaro Dias 
encerrou seu pronunciamento agrade-
cendo aos aliados dos 10 partidos que 
o apóiam e entoando o “Soneto de Fi-
delidade”, de Vinícius de Moraes. Uma 
declaração de � delidade a Natal.

Ao lado da candidata a vice-prefeita Aíla Cortez (PDT), Álvaro lidera coligação “Avança Natal”

Dono da maior aliança, Álvaro Dias 
formaliza a candidatura à reeleição

O Partido Verde (PV) o� cializou 
o nome do professor Carlos Al-
berto como candidato a prefei-

to de Natal. A legenda fez a convenção 
no último sábado 12 para homologar 
quase 40 pré-candidatos a cadeiras no 
Legislativo municipal.

Segundo o presidente municipal 
do partido e candidato a prefeito, Car-
los Alberto, Natal precisa sepultar essa 
velha política protagonizada pela atual 
gestão da cidade e destacou que é pre-
ciso universalizar a educação Infantil 
na nossa cidade.

“Nós precisamos distribuir melhor 
as creches de Natal, porque precisa-
mos que os pais tenham condições 
dignas de criar seus � lhos e também 
oportunidades de trabalho e, assim 
chances de alcançar a prosperidade”, 
enfatizou Beto.

Carlos Alberto Medeiros tem 52 
anos, é casado e pai de três � lhos. É 
doutor em Administração e trabalha 
como professor da Universidade Fede-
ral do RIo Grande do Norte (UFRN) há 
23 anos. Já atuou como subsecretário 
estadual de Turismo.

O candidato também destacou a 
importância da cidade ter um trans-
porte público que funcione na capital 
potiguar. “Nós vamos em busca do 
passe livre, ou seja, nunca mais a passa-
gem de ônibus de Natal irá aumentar, 
pelo contrário, irá diminuir até chegar 
a Tarifa Zero. Essa é uma das nossas 
preocupações e projeto para Natal”, 
comentou.

Para o candidato a vice-prefeito, es-
portista Carlos Eduardo Nascimento, 
Dadau, a convenção do PV e a adesão 
do Cidadania a Coligação fortalece o 
projeto em torno de Natal. 

“A coligação Pensando Natal é a 
melhor para a cidade, estou muito feliz 
em poder lutar pela população com 
um projeto de gestão correto e renova-
dor”, pontuou Dadau.

Carlos Alberto (dir.), candidato à prefeitura pelo PV, e Dadau, do Cidadania, que será o vice 

Em convenção, PV oficializa professor Carlos 
Alberto como candidato à prefeitura de Natal

ANÚNCIO

PSDB

PV
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A convenção do Partido dos Tra-
balhadores (PT) em Mossoró 
neste domingo 13 definiu a de-

putada estadual Isolda para a prefeitura 
e, para candidato a vice, a escolha ficou 
com o empresário Gutemberg Dias, que 
é filiado ao PC do B. O evento contou 
com a presença da governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra.

A solenidade também homolo-
gou a candidatura de 17 candidatos 
à Câmara Municipal de Mossoró. A 
coligação “Mossoró que o povo quer” 
é composta por PT, PV, Avante, PROS e 
PCdoB com possibilidade de adesão de 
outros partidos.

Agora, o PT corre para garantir o 
apoio do PSDB para o fortalecimento 
da candidatura de Isolda. Em Mosso-
ró, a governadora Fátima Bezerra teve 
conversas com as principais lideranças 
tucanas da cidade: a ex-deputada fede-
ral Sandra Rosado, que atualmente é 
vereadora no município, e da ex-depu-
tada estadual Larissa Rosado.

“Larissa Rosado é uma das lideran-
ças políticas de Mossoró, com expres-
sivas votações. O PT já esteve com ela 
nas outras eleições para a prefeitura 
mossoroense. Desejamos, sim, a vinda 
do PSDB para integrar a aliança em 
torno de Isolda”, destacou Fátima Be-

zerra.
Fátima Bezerra reforçou o papel 

do PT na oposição ao governo da atual 
prefeita Rosalba Ciarlini. “Mossoró pre-
cisa de uma mudança. A candidatura 
de Isolda tem lastro político, tem sus-
tentação. Ainda estamos em diálogo 
com outros partidos. Ela [Isolda] con-

seguiu formar um conjunto de forças. 
Há, também, sustentação popular, que 
dialoga como as mulheres, jovens, o se-
tor produtivo e a agricultura familiar”, 
disse a governadora. 

Candidata à prefeitura mossoro-
ense, Isolda ressaltou a importância 
da coligação para a disputa de 15 de 

novembro. “Cobraram de nós a união 
da oposição e sempre nos dispusemos. 
A verdadeira oposição está aqui por-
que é este time que apresenta o projeto 
político contra este que está aí. Vamos 
respeitar a esperança na vida, em Mos-
soró, no RN. É possível ter saúde, cre-
che, emprego. Aqui temos uma dupla 

de coragem, competente e resistente 
pra fazer uma Mossoró de toda gente”, 
disse ela.

SOLIDARIEDADE ANUNCIA ALLYSON 
BEZERRA 

Na última sexta-feira 12, o partido 
Solidariedade homologou a candida-
tura do Deputado Estadual Allyson 
Bezerra a prefeito de Mossoró nesta 
sexta-feira 12 em convenção realizada 
na Escola Chafariz I, na zona rural de 
Mossoró. “Eu acredito muito no proje-
to que nós estamos construindo para a 
cidade de Mossoró. Todos que vieram 
até aqui vieram de forma espontânea.  
São pessoas que acreditam em Mosso-
ró, que acreditam que é possível mu-
dar”, declarou Allyson.

Na convenção, também foi apre-
sentado o candidato a vice-prefeito 
João Fernandes de Melo Neto (PSD), o 
“Fernandinho das Padarias”.

O Solidariedade homologou a 
candidatura de 35 homens e mulheres 
que disputarão uma vaga na Câmara 
Municipal no pleito eleitoral de 2020. 
Allyson abreviou a sua participação na 
convenção devido ao falecimento de 
sua avó paterna, Francisca Conceição, 
81. Também informou que suspendeu 
sua agenda política em sinal de luto.

De olho no PSDB, PT confirma Isolda 
para disputar a prefeitura de Mossoró
ALIANÇAS | Representantes do PT correm para garantir o apoio dos tucanos mossoroenses para o fortalecimento da candidatura de Isolda Dantas para as eleições de 15 de novembro. 
Partido também homologou o nome do empresário Gutemberg Dias, que é filiado ao PC do B, para ser o vice na chapa, além de confirmar 17 candidatos para a Câmara de Mossoró

Governadora Fátima Bezerra (Centro) ao lado da deputada estadual Isolda Dantas: PT homologou candidaturas para Mossoró neste domingo

REPRODUÇÃO

A Caixa Econômica Federal de-
posita nesta segunda-feira 14 
o saque emergencial do Fun-

do de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para os trabalhadores nas-
cidos em novembro. O pagamento 
será feito na conta poupança social 
digital, aberta automaticamente pelo 
banco em nome dos beneficiários.

Anunciado como instrumento de 
ajuda aos trabalhadores afetados pe-
la pandemia de covid-19, o valor do 
saque emergencial é de até R$ 1.045, 
considerando a soma dos saldos de 
todas as contas ativas ou inativas 
no FGTS. No total, cerca de R$ 37,8 
bilhões estão sendo liberados para 
aproximadamente 60 milhões de 
pessoas com direito ao saque.

Nesta fase, o dinheiro poderá ser 
movimentado apenas por meio do 
aplicativo Caixa Tem. A ferramenta 
permite o pagamento de boletos 
(água, luz, telefone), compras com 
cartão de débito virtual em sites e 
compras com código QR (versão 
avançada do código de barras) em 
maquininhas de cartão de lojas par-

ceiras, com débito instantâneo do 
saldo da poupança digital.

Já o saque em dinheiro estará dis-
ponível a partir de 14 de novembro, 
assim como a transferência para ou-
tra conta bancária. O calendário de 
crédito na conta digital e de saques 
foi estabelecido com base no mês de 
nascimento do trabalhador.

Saque em dinheiro em 14 de novembro

Caixa credita recursos do 
saque emergencial do FGTS

AUXÍLIO

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
vai decidir se pais podem deixar 
de vacinar seus filhos menores 

de idade tendo como fundamento 
convicções filosóficas, religiosas, mo-
rais e existenciais. Por unanimidade, 
o Tribunal reconheceu a existência de 
repercussão geral na matéria.

O recurso tem origem em ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Públi-
co de São Paulo (MPSP) contra os pais 
de uma criança, atualmente com cinco 
anos, a fim de obrigá-los a regularizar 
a vacinação do seu filho. Por serem 
adeptos da filosofia vegana e contrá-
rios a intervenções médicas invasivas, 
eles deixaram de cumprir o calendário 
de vacinação determinado pelas auto-
ridades sanitárias.

A ação foi julgada improcedente 
na primeira instância, com fundamen-
to na liberdade dos pais de guiarem a 
educação e preservarem a saúde dos 
filhos. O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP), contudo, refor-
mou a sentença e determinou, em 
caso de descumprimento da decisão, 

a busca e apreensão da criança para a 
regularização das vacinas obrigatórias. 
De acordo com o tribunal estadual, 
prevalecem, às convicções familiares, 
os interesses da criança e de sua saúde 
e os da coletividade.

Segundo a ação, os pais argumen-
tam que, embora não seja vacinada, a 
criança tem boas condições de saúde. 
Segundo eles, a escolha pela não vaci-

nação é ideológica e informada e não 
deve ser considerada como negligên-
cia, mas excesso de zelo. Defendem 
que a obrigatoriedade da vacinação 
de crianças, prevista no artigo 14, pa-
rágrafo 1º, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e em normas 
infralegais, deve ser sopesada com a 
liberdade de consciência, convicção 
filosófica e intimidade.

Pais da criança envolvida no caso dizem que escolha pela não vacinação é ideológica

STF vai decidir se Estado pode 
obrigar pais a vacinarem os filhos

JUSTIÇA

AGÊNCIA BRASIL

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a Estação Rádio Base 
(ERB) RNLGX002 - localizada na Rua Maria Nazaré da Silva, s/n, Alto da Esperança, CEP 59.227-000, 
Lagoa D’Anta/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a Estação Rádio Base 
(ERB) RNPRY001 - localizada na Rua Luiza de Castro S/N, Centro, CEP 59.586-00, Parazinho/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a Estação Rádio Base (ERB) 
RNRYB001 - localizada no Sítio Riacho do Pereiro, Zona Rural, CEP 59.420-000, Ruy Barbosa/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

PEDIDO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

R R DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, 02.842.814/0001-07, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação, para um Posto Revendedor de Combustível, localizado na Av. Nossa Senhora da Conceição, nº 
4, Centro, Antônio Martins/ RN CEP: 59870-000.

Roseana de Freitas Ramos
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

P P FELIX DA COSTA - CNPJ: 35.712.390/0001-07, torna público que recebeu do IDEMA a Licença 
de Operação, N0 2020-152697/TEC/LO-0149, com prazo de validade até 08/09/2026, para atividade de 
Revenda de combustíveis líquidos, empreendimento localizado na Rua Genésio Tomaz, S/N - Centro - 
Lagoa Salgada/RN.

Pablo Pacceli Felix Da Costa
Diretor

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os mais recentes dados epide-
miológicos da Secretaria de 
Saúde Pública do Rio Grande 

do Norte (Sesap) apontam redução nos 
números da Covid-19 no Rio Grande 
do Norte. Com 50 mortes registradas 
até este domingo 13, o Estado já soma 
em setembro uma redução de 64,97% 
nas mortes ao se comparar com o mes-
mo período de agosto. Os primeiros 
13 dias do mês passado registraram a 
morte de 157 potiguares em decorrên-
cia da doença.

Ao Agora RN, o secretário de Saúde 
do estado, Cipriano Maia, apontou que 
o platô – estabilidade da pandemia – 
está em declínio. “Estamos em uma 
melhoria progressiva. Ainda não pode-
mos dizer que a doença está controlada 
porque, enquanto tivermos pessoas 
infectadas circulando pelas ruas, o risco 
de ter novos surtos localizados e trans-
missão comunitária é alto”, afirmou.

Em agosto, por sinal, o Estado já 
apresentou desaceleração nos núme-

ros absolutos de mortes. A Secretaria 
Estadual de Saúde Pública registrou 
388 óbitos dentro do mês passado, o 
que representa redução de 52% em 
relação ao mês de julho, quando 813 
potiguares faleceram em decorrência 
da doença. O maior número mortes 
pela doença foi julho, que fechou com 
813 casos. 

Ainda de acordo com a Sesap, os si-
nais de alerta em relação à doença são 
o atual índice de isolamento social, que 
está em 36%, além da taxa de transmis-
sibilidade (Rt), que segue estável em 1 
para todo o Estado – o indicado é que 
esse número permaneça abaixo de 1. 
“Os municípios devem reforçar a aten-
ção para detectar novos casos e pro-
mover um monitoramento diário atra-
vés de ações de vigilância. Queremos 
que as mortes deixem de acontecer”.

Objetivando uma análise de da-
dos, o Agora RN conversou com José 
Dias do Nascimento Jr., participante 
do Departamento de Física Teórica e 

Experimental da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Ele 
integrou o comitê científico estadual e 
segue no colegiado do Consórcio Nor-
deste. No início de junho, o professor 
e pesquisador antecipou que o pico 

epidêmico do coronavírus acontece-
ria em meados de julho. “Nós fizemos 
uma previsão certeira do pico através 
do modelo matemático desenvolvido, 
conforme demonstram os números”, 
relembrou. Para ele, no entanto, acon-

tece atualmente uma estagnação na 
queda de mortes. “Analisando o gráfico 
da Sesap, percebemos uma diminuição 
a partir da 32ª semana epidemiológica. 
Porém, desde o dia 4 de agosto (até 9 de 
setembro), ocorre uma constância do 
número de óbitos”.

Ele diz que já deveria ter aconteci-
do o decrescimento exponencial, que 
seria uma queda no número de casos e 
óbitos após o pico. “Essa curva deveria 
ter descido da mesma forma que su-
biu. Tivemos um primeiro platô, com 
o número de óbitos em uma média de 
29 por dia. O cenário ficou mais bran-
do, mas ainda preocupante”, disse. “Se 
o enfrentamento à Covid tivesse sido 
conduzido com maior rigor, os óbitos 
já estariam zerados. O que vemos é que 
houve uma diminuição, mas ainda os-
cila na média de 9 óbitos por dia desde 
o início de agosto. O que acontecerá 
daqui para frente depende das medi-
das de combate adotadas pelo poder 
público e pela população”, encerrou.

Pandemia entrou em “declínio” no 
RN, diz secretário estadual de Saúde
MELHORA | Dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde Pública apontam para redução de 64,97% nas mortes de potigaures nos primeiros 13 dias de setembro ao se comparar 
com o mesmo período de agosto. Cipriano Maia, atual titular da Sesap, avalia que a condição é de “melhoria progressiva”, mas alerta para a variação da taxa de transmissibilidade 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) declara que o projeto

Agora que o número de mortos e 
infectados diminuiu, já é possível 
mostrar o tamanho do estrago 

dessa pandemia até hoje. Em 2018, um 
homem brasileiro poderia esperar viver 
72,5 anos. Estima-se que, com o total de 
óbitos registrados até o último dia 8 de 
setembro, essa expectativa tenha caído 
para 71,5. “Ou seja, pode-se falar de uma 
perda de... um ano na vida dos homens 
brasileiros, até este momento”, diz a 
economista Ana Amélia Camarano, 
pesquisadora do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e especialis-
ta em envelhecimento.

Como 57,9% dos óbitos são de ho-
mens, o impacto maior é na expectativa 
de vida masculina. Segundo Ana, essa 
perda só não foi maior porque 75,2% do 
total dos óbitos por Covid-19 atingem a 
população com 60 anos ou mais. Afinal, 
o aumento da expectativa de vida por 
aqui esteve sempre muito ligado à queda 
da mortalidade infantil — quanto menos 
uma criança vive, menor, na média, será 
a esperança de vida de uma população.

Fazendo um corte apenas sobre as 
pessoas com 60 anos ou mais, a pesqui-
sadora do Ipea diz que, para esse grupo, 
a expectativa de vida caiu ainda mais: 
1,1 ano ou treze meses. “Nesta faixa, 
um homem tinha uma expectativa de 
sobrevida de mais 21,6 anos. Agora, ela é 
de mais 20,5 anos”. completa Ana. Dados do Ipea aponta que a queda da expectativa de vida caiu de 72,5 anos para 71,5 anos

Mortes por Covid-19 reduzem em um 
ano a expectativa de vida do brasileiro

ANÁLISE

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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ANDERSON BARBOSA

O primeiro semestre deste ano foi 
bom para os açudes e barragens 
potiguares, em especial para a 

Armando Ribeiro Gonçalves, na região 
Central. No dia 22 de junho, o maior 
reservatório do estado chegou ao pa-
tamar de 65% de sua capacidade de 
armazenamento. Com 1.565.139.675 
metros cúbicos de água, foi o melhor 
volume desde 2012, quando se iniciou 
o período mais severo de estiagem já 
registrado na história do Rio Grande 
do Norte.

A capacidade total da barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves é de 2.4 
bilhões de metros cúbicos de água. 
Na quinta-feira passada (10), data da 
última medição, o nível mostrava que 
a água havia recuado, e o reservatório 
encontrava-se com 1,4 bilhões de m3, 
ou seja, menos de 62% de sua totalida-
de. Os dados são do Instituto de Gestão 
das Águas do RN (Igarn), órgão que 
monitora 47 reservatórios no estado.

Os dados do Igarn mostram ainda 
que as reservas hídricas super� ciais 
totais estaduais – cuja capacidade to-
tal é de 4,3 bilhões de metros cúbicos 
– também tiveram uma redução. Ao 
� nal do primeiro semestre, o Rio Gran-
de do Norte somava 2,4 bilhões de m3, 
que representavam 56,78% do total de 
água que os reservatórios monitorados 
acumulavam juntos. Já agora nesse iní-
cio de setembro, juntos os mananciais 
possuem 2,3 bilhões de m3, equivalen-
tes a 52,79% da capacidade total de 
acúmulo dos reservatórios.

Apesar da redução no volume total 
das reservas hídricas do estado, para o 

diretor-presidente do Instituto de Ges-
tão das Águas do RN, as reservas hídri-
cas acumuladas durante o período 
chuvoso deste ano foram as melhores 
dos últimos 8 anos, o que dá tranquili-
dade para chegar ao ano de 2021 com 
uma boa quantidade de água. 

“E atendendo da melhor forma pos-
sível as necessidades de abastecimento 
das populações dos municípios poti-
guares e a dessedentação animal, como 
é prioritário pela Lei das Águas, mas 
também agricultura e os demais setores 
produtivos”, destacou Auricélio Costa.

“No momento estamos participan-
do de diversas reuniões de alocação de 
águas, que são momentos decisórios 
sobre as águas dos nossos reservató-
rios, justamente para que possamos 
garantir que cheguemos ,à próxima 
quadra chuvosa com a máxima quan-
tidade de água possível, na melhor 
qualidade possível e, assim, seguindo 
as previsões dos meteorologistas da 
nossa Emparn de uma sequência de 
bons invernos nos próximos anos, po-
dendo continuar recuperando nossas 
reservas hídricas”, acrescentou.

Ainda de acordo com Auricélio, 
outra importante ferramenta para a 
garantia da otimização da gestão é a 
regularização dos usuários de água, 
que se dá através das licenças de obra 
hidráulica e outorgas de uso da água. 

“Somente no primeiro semestre 
deste ano, mesmo em meio à pande-
mia, conseguimos regularizar mais de 
1.000 usuários de água. É importante 
que as pessoas tenham a consciência 
de que, se vão perfurar um poço ou 
utilizar uma fonte de água que não é 
fornecida pela Caern, é preciso a regu-

larização junto ao Igarn”, ressaltou.

OUTROS RESERVATÓRIOS
A barragem Santa Cruz do Apodi, 

segundo maior reservatório estadual, 
acumula atualmente 198.046.850 de 
metros cúbicos de água, o correspon-
dente a 33,02% da sua capacidade to-
tal, que é de 599.712.000 m3. 

Ao � nal do primeiro semestre, o 
reservatório de Santa Cruz do Apodi 
chegou a acumular 214.912.240 m3, 
que correspondiam a 35,84% do seu 
volume máximo.

Já o reservatório Umari, localiza-

do em Upanema, represa 250.578.808 
m3, correspondentes a 85,58% da sua 
capacidade total, que é de 292.813.650 
m3. Ao � nal de junho, estava com 
271.092.875 m3, que correspondiam a 
92,58% do seu volume máximo.

Localizada em Acari, a barragem 
Marechal Dutra, conhecida como 
Gargalheiras, acumula atualmente 
12.212.972 m3, o correspondente a 
27,49% da sua capacidade total que 
é de 44.421.480 m3. No � nal do pri-
meiro semestre, o manancial estava 
com 15.318.190 m3, percentualmente, 
34,48% do seu volume total.

APÓS ATINGIR MAIOR NÍVEL DESDE 2012, VOLUME DE 
ÁGUA NO MAIOR RESERVATÓRIO DO RN VOLTA A CAIR
ÁGUA | Barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves, na região 
Central, maior reservatório do 
Estado, chegou ao patamar de 
62% de sua capacidade de 
armazenamento. Com 1,4 bilhão 
de metros cúbicos de água, 
volume é o melhor registro desde 
2012

No início de setembro, os mananciais do Rio Grande do Norte registram 2,3 bilhões de m³, equivalentes a 52,79% da capacidade total de armazenamento

LAGOAS CHEIAS
A Lagoa de Extremoz, responsável pelo 

abastecimento de parte da Zona Norte da capi-
tal potiguar, está atualmente com 100% da sua 
capacidade, que é de 11.019.525 m³.

A Lagoa do Boqueirão, localizada em Tou-
ros, acumula 10.137.813 m³, o que represen-
ta 91,54% da sua capacidade total que é de 
11.074.800 m³.

A Lagoa do Bonfi m, localizada em Nísia 
Floresta, está com 45.526.089 m³, correspon-
dentes a 54,03% da sua capacidade total de 
acumulação que é de 84.268.200 m³.
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APÓS ATINGIR MAIOR NÍVEL DESDE 2012, VOLUME DE 
ÁGUA NO MAIOR RESERVATÓRIO DO RN VOLTA A CAIR

Seca mantém 18 municípios 
potiguares em Situação de Emergência

No início de setembro, os mananciais do Rio Grande do Norte registram 2,3 bilhões de m³, equivalentes a 52,79% da capacidade total de armazenamento

LAGOAS CHEIAS
A Lagoa de Extremoz, responsável pelo 

abastecimento de parte da Zona Norte da capi-
tal potiguar, está atualmente com 100% da sua 
capacidade, que é de 11.019.525 m³.

A Lagoa do Boqueirão, localizada em Tou-
ros, acumula 10.137.813 m³, o que represen-
ta 91,54% da sua capacidade total que é de 
11.074.800 m³.

A Lagoa do Bonfi m, localizada em Nísia 
Floresta, está com 45.526.089 m³, correspon-
dentes a 54,03% da sua capacidade total de 
acumulação que é de 84.268.200 m³.

Como foi dito anteriormen-
te, o primeiro semestre do ano 
foi bom para os reservatórios do 
estado. A recarga causada pelas 
chuvas que caíram nos primeiros 
seis meses de 2020 aliviou tanto 
para o sertanejo que o Governo 
do Estado reduziu de 132 para 18 
a quantidades de municípios poti-
guares em situação de emergência 
por causa da seca. O novo decreto 
foi publicado no dia 8 deste mês, 
com validade de 180 dias.

“A análise do Comitê Gestor 
de Secas é uma decisão técnica e 
repercute os últimos seis meses, 
não faz prognóstico”, explicou o 
coordenador da Defesa Civil Es-
tadual, Tenente-coronel do Corpo 
de Bombeiros Militar Marcos de 
Carvalho. O Comitê analisa os re-
latórios situacionais de cada setor 
para caracterizar as condições de 
emergência.

Os demais 114 municípios que 
estavam no decreto anterior conti-
nuarão sendo atendidos pela Ope-
ração Carro Pipa até o dia 31 de 
dezembro. Isso porque, em maio 
deste ano, a Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil orien-
tou ao Exército Brasileiro que não 
suspenda, ou exclua, qualquer 

município desta operação em fun-
ção de atraso no Reconhecimento 
Federal da Situação de Emergên-
cia. A manutenção está ancorada 
em Decreto Legislativo Federal 
Nº 6/2020, editado por ocasião da 
Pandemia da Covid-19.

Permanecem em Situação de 
Emergência os seguintes municí-
pios: Apodi, Água Nova, Coronel 
João Pessoa, Doutor Severiano 

Melo, Encanto, Equador, Francis-
co Dantas, Luiz Gomes, Paraná, 
Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, 
Rodolfo Fernandes, Riacho de 
Santana, São Miguel, São Fran-
cisco do Oeste, Severiano Melo, 
Taboleiro Grande e Venha Ver.

O decreto Situação de Emer-
gência dá acesso ao Estado e mu-
nicípios a programas do Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional 

como o Seguro Safra, linhas de 
� nanciamento para obras hídri-
cas, construção de reservatórios, 
perfuração de poços e à Operação 
Carro Pipa, através da qual a De-
fesa Civil Estadual fornece água 
às áreas urbanas e, o Exército, 
às áreas rurais. Também podem 
contratar � nanciamento junto a 
instituições � nanceiras nacionais 
e internacionais.

Governo do Estado reduziu de 132 para 18 a quantidades de municípios potiguares em situação de emergência por causa da seca

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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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: a Sra. GISELDA PECH, brasileira, divorciada, aposentada, portadora do RG n° 8003720235-SSP/RS, e 
inscrita sob o CPF/MF n° 286.094.250-53, residente e domiciliada na Avenida Baía dos Golfinhos, 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 Av. Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 
765,56m² (setecentos e sessenta e cinco metros e cinquenta e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.021.06.2504.0000.5 e sequencial número 
1.0019588, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -V-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 
SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.309.941,009m e E 274.336,023m; deste segue confrontando com a AV. 
BAIA DOS GOLFINHOS, com azimute de 139°09'36" por uma distância de 21,60m  até o vértice -V-0002, de coordenadas 
N 9.309.924,664m e E 274.350,152m; deste segue confrontando com o SOELY CAVICCHIOLI NETO, com azimute de 
225°57'36" por uma distância de 34,88m  até o vértice -V-0003, de coordenadas N 9.309.899,082m e E 274.323,698m; 
deste segue confrontando com o DANIEL FILIPE RIOS, com azimute de 321°41'23" por uma distância de 22,76m  até o 
vértice -V-0004, de coordenadas N 9.309.916,939m e E 274.309,590m; deste segue confrontando com o DANIEL FILIPE 
RIOS, com azimute 47°40'48" por uma distância de 32,25m  até o vértice -V-0001,  ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 116,91 m.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 63.980,66. A requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 14.09.2020 
 
 
 

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: a Sra. LAURENICE VELOSO, brasileira, viúva, Funcionário Pública, portadora do CPF/MF n° 407.976.009-49, 
RG n° 2255309-7 – SESP-PR, residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, Q 05, LT 15, Jardim Pinheiros, CEP: 
85.813-190 – Cascavel-PR, que vem através do seu advogado, o 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 no Prolongamento da Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 755,35m² (setecentos e cinquenta e cinco metros e trinta e cinco decímetros quadrados), 
com benfeitorias do tipo muros, imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  
Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 24,23m, com o Sr. Edinaldo Barbosa; Ao 
Leste, do ponto P2 ao P3 com 30,29m, com o Sr. José Samadhi da Silveira Pereira; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 
26,02m, com o Prolongamento da Rua Água Viva; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 30,07m, com a Sra. Andrea Veronica 
Rios Arancibia. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. O requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Samadhi da Silveira Pereira, o Sr. Edinaldo 
Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 14.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

BARGAL LTDA, CNPJ nº 70.021.001/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplifi cada, 
com prazo de validade até 27/08/2026, em favor de uma Criação de Animais (bovinocultura), localizado 
na Fazenda Lagoa do Meio, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

BARGAL LTDA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para a Estação Rádio Base 
(ERB) RNXRW001 – localizada na Rua Projetada, S/N (Ladeira do Voo da Morte), Bairro de Campo 
Limpo, CEP 59.930-000, Coronel João Pessoa/RN.

Catarina Tiozzo
Coord. Aquisição e Licenciamento

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S/A, CNPJ nº 
27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para a Estação Rádio Base 
(ERB) RNJPX001 - localizada na Rua José da Costa Medeiros, s/n, Centro, CEP 59.213-000, Japi/RN.

Catarina Tiozzo
 Coord. Aquisição e Licenciamento

REABERTURA | Após mais de cinco meses de atendimento remoto de pensionistas, o Instituto Nacional do 
Seguro Social retoma nesta segunda-feira serviços presenciais em quatro agências no Rio Grande do Norte

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começa a reto-
mada gradual do atendimento 

presencial nesta segunda-feira 14 com 
a reabertura das agências no Rio Gran-
de do Norte. Após mais de cinco meses 
de atendimento remoto, os segurados 
devem � car atentos às mudanças para 
evitar sair de casa sem necessidade.

O INSS vai reabrir duas agências de 
Natal – Nazaré (Avenida Coronel Este-
vam) e Norte (Igapó) –, além das unida-
des de Currais Novos, Santa Cruz, Par-
namirim, São Gonçalo do Amarante e 
Extremoz.

Para evitar aglomeração, além de 
visar, especialmente, a saúde dos servi-
dores e segurados, as agências mante-
rão regime de atendimento diferencia-
do, ou seja, com mudanças relevantes 
ao que era feito antes da pandemia. 
Nesta primeira etapa da retomada, as 
agências atenderão apenas segurados 
agendados. 

Com a reabertura gradual, serão 
priorizados, nesta primeira fase, servi-
ços de perícia médica, avaliação social, 
cumprimento de exigência, justi� ca-
ção administrativa e reabilitação pro-
� ssional, estes, considerados os mais 
importantes para que o órgão possa 
retomar o atendimento presencial nes-
te momento.

Vale destacar que, para qualquer 
um destes serviços, o segurado deve 
realizar o agendamento pelo Meu 
INSS (gov.br/meuinss, site e aplicativo) 
ou pelo telefone 135. Segurados sem 
agendamento não serão atendidos nas 
agências, para evitar aglomerações, 
conforme determinações do Ministé-

rio da Saúde.
Os serviços que não estarão dis-

poníveis de forma presencial neste 
primeiro momento, continuam dis-
poníveis pelos canais remotos, o Meu 
INSS (gov.br/meu inss, site e aplicativo) 
e telefone 135. 

Além disso, o regime de plantão 
para tirar dúvidas continua enquanto 
o atendimento presencial não for to-
talmente retomado, a � m de continuar 
prestando serviço de qualidade aos 
cidadãos que têm dúvidas em relação 
a serviços e benefício.

ANTECIPAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
Com o retorno do atendimento 

presencial, somente poderá requerer 
a antecipação do auxílio (no valor de 
R$ 1.045), o segurado que residir em 
município localizado a mais de setenta 
quilômetros de distância da agência 

mais próxima, em que haja unidade 
de atendimento da Perícia Médica Fe-
deral com o serviço de agendamento 
disponível.

A antecipação de um salário mí-
nimo mensal será devida pelo período 
de� nido em atestado médico, limitado 
a sessenta dias. Anteriormente, este 
prazo estava limitado a trinta dias. Os 
atestados serão submetidos a análise 
de conformidade pela Subsecretaria de 
Perícia Médica Federal da Secretaria de 
Previdência e pelo INSS.

O bene� ciário poderá ainda reque-
rer a prorrogação da antecipação do 
auxílio com base no período de repou-
so informado no atestado médico an-
terior ou solicitar novo requerimento 
mediante apresentação de novo ates-
tado médico, limitada a prorrogação 
da antecipação também ao prazo de 
sessenta dias.

Nesta primeira etapa da retomada, o INSS vai atender apenas segurados agendados

Agências do INSS reabrem as portas 
para atendimento presencial no RN

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Rio Grande do 
Norte (Detran) retoma nes-

ta segunda-feira  14 o atendimento 
presencial nas Centrais do Cidadão 
dos municípios de Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante e João Câma-
ra, além da unidade situada na zona 
Norte de Natal. Serão feitos apenas os 
serviços previamente agendados.

Os usuários só poderão entrar nas 
Centrais se apresentarem o documen-
to comprobatório de agendamento 
do serviço, que é feito pela internet. 
Para evitar riscos de contaminação 
do novo coronavírus, todos deverão 
respeitar as normas de segurança in-
terna, realizar a devida higienização, 
evitar contato próximo, cumprindo o 
distanciamento social, e utilizar más-
caras de proteção.

O agendamento de serviços do 

Detran é feito pelo site do órgão. É 
preciso selecionar o serviço desejado, 
clicando primeiro no ícone “Agen-

damentos”. Na página direcionada, 
estarão as opções para o cidadão sele-
cionar o que precisa.

Serão feitos apenas os serviços previamente agendados no endereço eletrônico do Detran

Detran retoma serviços presenciais 
em unidades da Central do Cidadão

DOCUMENTAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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                               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: o Sr. DEMIAN GUSTAVO ESPANOL, argentino, casado com a Sra. Maria Eleonora Di Giacomo(passaporte 
sob o n° AAA205145 e documento de Identidade Argentina sob o n° 25083838), comerciante, portador do CPF/MF n° 
079.498.811-35, portador do CRNM sob o  n° G313514-L, residente e domiciliado na Rua da Mata, 400, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Mata Atlântica, n° 59, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 211,87m²(duzentos e onze metros e oitenta e sete decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.06.1022.0000.8 e, sequencial n° 
1.002712.2. CONFRONTAÇÕES: NORTE: Com Travessa Mata Atlântica; LESTE: Com Maria de Fátima Costa dos 
Santos; SUL: Com Paulo Francisco de Andrade Busman; OESTE: Com Carlos Henrique Souza Ribeiro. Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 110.000,00. 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. Paulo Francisco de Andrade Busman, a Sra. Maria 
de Fatima Costa dos Santos, o Sr. Carlos Henrique Souza Ribeiro, 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, 14.09.2020 

 
 
 

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

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. ERICK WILSON PEREIRA, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 704.100.704-91, OAB/RN 
sob o n° 2.723, portador da cédula de Identidade n° 1.072.963 – SSP/RN, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens com a Sra. Patrícia Gondim Moreira Pereira, inscrita no CPF/MF n° 596.193.334-20, ambos residentes e domiciliados 
na Avenida Getúlio Vargas, n° 544, apto n° 10, Cond. Residencial Hissa Hasbun, Natal/RN, CEP: 59.012-360, que vem 
através de seu advogado, Dr. Raffael Gomes Campelo, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9.093, com escritório 
profissional na Avenida Floriano Peixoto, 523, Petrópolis – Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Aguias, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.926,24m²(mil, novecentos e vinte e seis metros e vinte e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
parcialmente junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, sob o n° 1.0101.020.05.2790.0000.0 e 
sequencial n° 1.002364.0. Limites e Confrontações – Ao Norte, Do ponto P1 ao P2 com 20,00m, com a Srª. Marineide 
Abreu Marinhos. Do ponto P2 ao P3 com 24,43m, com a Srª. Jaqueline Schickedanz. Ao Sul, Do ponto P4 ao P5 com 
42,93m, com a Rua das Águias. Ao Oeste, Do ponto P5 ao P1 com 40,99m, com a Casa Paradise. Ao Leste, Do ponto P3 
ao P4 com 47,60m, com o Acesso Privado.    Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 
750.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Jaqueline Schickedanz, a Casa Paradise, a Sra. 
Rosane Maria Kurath, o Sr. Daniel Gottschalk, a Sra. Marineide Abreu Marinhos, 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, 14.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
11ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo: 0847543-44.2015.8.20.5001  
Ação: MONITÓRIA (40)                                                  AUTOR: FLAMMA LUMINARIAS & COMERCIO LTDA - EPP  
RÉU: LAUCIANE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA  
O Excelentíssimo Senhor Doutor FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível em 
substituição legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo presente fica CITADA a pessoa de LAUCIANE MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os 
atos e termos da Ação de nº 0847543-44.2015.8.20.5001, proposta por FLAMMA LUMINARIAS & COMERCIO 
LTDA - EPP , contra LAUCIANE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, em tramitação por este Juízo, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o fazendo dentro do prazo legal, 
presumir-se-ão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em caso de revelia 
será nomeado curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia pode ser visualizada 
mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 
19012216422340900000034339282 e CODIGO 15102815012851500000003804348 , sendo considerada vista 
pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Dado e Passado nesta 
Cidade de Natal, aos 9 de setembro de 2019. Eu, Romina Rodrigues da Escóssia, Chefe de Secretaria, digitei e 
conferi. 

FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA -  Juiz de Direito em substituição legal 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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DECISÃO  | Magistrada considerou a atividade portuária “essencial” e disse caber à Codern “estabelecer o 
horário de funcionamento" do terminal salineiro, observado através das diretrizes do Ministério do Transporte

A greve dos portuários de Areia 
Branca foi considerada ilegal pe-
la desembargadora do Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT), Maria Au-
xiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, 
ao deferir mandado de segurança com 
pedido de liminar impetrado pela Com-
panhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern). Os trabalhadores entraram 
em greve na quinta-feira 10 por tempo 
indeterminado.

“De� ro a liminar requerida, para 
determinar a suspensão da greve de� a-
grada pelo Sindicato dos Trabalhado-
res nos Serviços Portuários do Estado 

do Rio Grande do Norte (SINPORN), 
determinando-se a imediata norma-
lização das atividades portuárias no 
Terminal Salineiro de Areia Branca 
(TERSAB), sob pena de multa diária de 
R$ 10 mil, em caso de descumprimen-
to”, diz a decisão.

A magistrada considerou a ativida-
de portuária “essencial” e disse caber 
à Codern “estabelecer o horário de 
funcionamento do porto, observada as 
diretrizes do Ministério do Transporte, 
Portos e Aviação Civil, e as jornadas de 
trabalho no cais de uso público”. Ela 
enfatizou a prova pré-constituída para 

o possível descumprimento de acordo 
� rmado entre as partes perante o Mi-
nistério Público do Trabalho, onde o 
próprio presidente do Sindicato reco-
nheceu que alguns pontos são impra-
ticáveis ao direito de greve, dentre eles, 
as atividades de carregador de navios 
e descarregador de barcaças, guarda, 
segurança do trabalho, sala de gera-
dores, limpeza, cozinha e alimentação, 
gerente, assessores e quaisquer cargos 
em comissão. Segundo o TRT, diversas 
operações � caram impossibilitadas 
diante da insu� ciência de pessoal du-
rante a greve.

Desembargadora decreta ilegal 
greve dos portuários de Areia Branca

A Companhia Energética do Rio 
Grande do Norte (Cosern) abre 
nesta segunda-feira 14 as inscri-

ções para a seleção do curso gratuito 
de eletricista de redes com 50 vagas 
(sendo 25 para Natal e 25 para Mosso-
ró) que será ministrado pelo Senai no 
período de outubro de 2020 a janeiro 
de 2021.

As aulas teóricas serão ministradas 
em formato EAD e as práticas do curso 
serão realizadas em Natal, nas insta-
lações do CTGÁS, e em Mossoró, nas 
instalações do Senai.

Mulheres e homens candidatos à 
seleção precisam ter mais de 18 anos, 
ensino médio completo, carteira de 
habilitação de� nitiva (categoria B, C 
ou D) e disponibilidade para cursar as 
aulas diurnas. O prazo de inscrições 
para seleção para o curso de eletricista, 
que são feitas exclusivamente no site 
da Cosern, encerra no dia 18 de setem-
bro e o processo seletivo será realizado 
conforme local e horário a ser divulga-
do pelo Senai, parceiro no processo.

O Curso da Escola de Eletricistas 
de Redes da Cosern é gratuito e terá 
aulas virtuais e práticas presenciais 
ministradas das 7h30 às 17h30, de se-

gunda a sexta, com carga horaria total 
de 480 horas. Depois de formados, os 
eletricistas aprovados passarão a fazer 
parte do “Banco de Talentos” da Co-
sern para possíveis oportunidades de 
trabalho.

INSCRIÇÕES:
As inscrições serão gratuitas e rea-

lizadas exclusivamente via internet, ex-
clusivamente no site da Cosern (www.

cosern.com.br). A inscrição pode ser 
feita das 9h desta segunda-feira até 18h 
do próximo dia 18. Ou, segundo a Co-
sern, o curso atingir o número limite de 
300 (trezentos) inscritos no município 
de Natal e 300 (trezentos) inscritos para 
a turma no município de Mossoró. 

No link dentro do site o candidato 
deverá optar por escolher realizar o 
Processo Seletivo para Natal ou em 
Mossoró.

Prazo de inscrições para seleção para o curso pode ser feita exclusivamente no site da Cosern

Cosern abre seleção para curso 
gratuito de eletricista em Natal

OPORTUNIDADE

COSERN

REPRODUÇÃO 

Trabalhadores do Terminal Salineiro de Areia Branca entraram em greve na quinta-feira 10 por tempo indeterminado
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Foram 60 dias para construir o 
evento de colocá-lo no ar e, ainda 
por cima, algo muito diferente 

de tudo que já foi feito até hoje no Rio 
Grande do Norte. Durante os dois dias 
(sexta e sábado), 48 horas foram pouco 
para quem estava nos bastidores se as-
segurando que tudo daria certo. E deu.

“Foi um grande encontro total-
mente on line, com 2820 participan-
tes inscritos, 207 palestrantes e 105 
expositores que, pela intuitividade da 
plataforma, aprenderam a se intera-
gir muito rapidamente”, comemora 
Carlos von Sohsten, coordenador do 
GO!RN e um especialista em empre-
endedorismo com vários livros publi-
cados.

A ele, junto com uma equipe de 
primeira linha, foi entregue a tarefa 
materializar o evento promovido on-
line via plataforma Eventmobi, dias 11 

e 12 de setembro, voltado ao ecossiste-
ma de empreendedorismo inovador, 
startups, tecnologia e transformação 
digital do Rio Grande do Norte.

“Num evento físico você às vezes 
tem apenas um corredor para se des-
colar do ponto A para o ponto B, mas 
com o on line é uma outra dimensão, 
já que o virtual oferece inúmeras op-
ções ao mesmo, tempo”, compara.

Uma grata satisfação para von 
Sohsten foi ver que, graças às facili-
dades da plataforma, os participantes 
rapidamente começaram a entender 
e a desfrutar de todas possibilidades 
oferecidas pelo GO!RN que, ainda ago-
ra, está aberto a novas participações, 
desde que elas abram mão de intera-
gir com os palestrantes, coisa possível 
nos dois dias do evento.   

A atividade foi organizada por 30 
instituições e entidades potiguares li-

gadas ao tema da inovação e tecnolo-
gia. Co-realizado pelo Sebrae Lab, em 
parceria com o Banco do Nordeste, 
todo mundo que pensa inovação na 
erra da internet esteve lá.

Parque Tecnológico, Instituto Me-
trópole Digital, Federação das Indús-
trias, incubadoras e comunidades co-
mo a PONG de games digitais, Grupo 
de Desenvolvedores do Google (GDG), 
Jerimum Valley, a maior comunidade 
empreendedora de startups do Rio 
Grande do Norte, a Liga de Empre-
endedores Potiguar (LEP), Potiguaras 
Valley, da região do Seridó, entre ou-
tras.

“São tantos que não teria de ca-
beça para citar todas”, reconhece 
von Sohsten,  ainda satisfeito com a 
quantidade de interações do público 
com as plenárias internacional, onde 
a participação do público foi inten-

sa. “As pessoas debatiam no chat de 
discussão e nas redes sociais de uma 
maneira muito intensa”, a� rma.

Outro fator grati� cante foram as 
respostas positivas da loja do GO!RN 
“com as pessoas vidradas com os pro-
dutos em exposição”, lembra. “E isso 
não deixa de demonstrar um vínculo 
afetivo que � cará para as próximas 
edições”, acrescenta.

Durante a abertura do GO!RN, o 
superintendente do Sebrae, Zeca Me-
lo, destacou o compromisso da insti-
tuição com a disseminação da cultura 
da inovação no Rio Grande do Norte.

“Temos a honra de ter apoiado e 
integrar o conselho do Instituto Me-
trópole Digital. Temos mais de 20 in-
cubadoras de empresas implantadas 
no Rio Grande do Norte, fruto de uma 
parceria com as maiores universida-
des públicas e privadas”, destacou.

GO!RN ABRE CAMINHO PARA 
EVENTOS VIRTUAIS NO RN

Última de evento discutiu os desafios da sustentabilidade no pós-pandemia

TECNOLOGIA | Num novo normal 
produzido pela pandemia do 
coronavírus, o modelo digital 
abre portas para eficiente 
participação à distância das 
pessoas em temas ligados a 
empreendedorismo e inovação

Lucas Dantas proferiru palestra sobre conteúdos criativos para empresas Carlos Queiroz participou de plenária internacional sobre inteligência artificial Carlos von Sohsten é o coordenador do GO!RN e especialista em empreendedorismo

Indagações sobre o destino 
dos negócios tradicionais que não 
adotaram a transformação digital 
durante a pandemia ou o futuro 
e a sustentabilidade de empresas 
que não têm entregas de valor para 
consumidores e usuários estive-
ram no centro das discussões do 
encerramento do GO!RN. 

O evento, que foi transmitido 
pela internet, foi encerrado neste 
sábado 12.

A palestra mais esperada do 
dia foi a “EUA x Europa – Inova-
ção e Sustentabilidade no Mundo 
Pós-Pandemia”.  Para debater as 
questões, foram convidados o em-
preendedor Daniel Dalarossa, que 
atua no Vale do Silício nos Estados 
Unidos desde 1991; e o professor 
da Escola de Negócios da Univer-
sidade de Aston (Inglaterra), Bre-
no Nunes, que é o vice-presidente 
da Associação Internacional para 

Gestão de Tecnologia, a IAMOT, 
sigla vinda do inglês International 
Association for Management of 
Technology.

Os dois � zeram análise de 
como � cam os mercados globais 
depois de o mundo ter sido ame-
drontado pelo novo coronavírus e 
as conseqüências para empresas e 
negócios no planeta.

A atividade foi umas das cen-
tenas de palestras e capacitações 
que o evento promoveu de forma 
gratuita e 100%. O GO!RN foi de-
senvolvido para quem é apaixo-
nado por tecnologia, inovação e 
games ou simplesmente tem uma 
ideia de negócio ou startup e bus-
ca informações e orientações para 
tirá-la do papel.

Um dos pontos altos do encer-
ramento do evento foi a apresenta-
ção do mapeamento do ecossiste-
ma de inovação do Rio Grande do 

Norte, que visa identi� car e traçar 
um per� l de toda a cadeia de ino-
vação atuante no estado.

A programação do segundo 
e último dia do evento começou 
com a  plenária internacional sobre 
engenharia de software e ciclos de 
desenvolvimento para Projetos de 
Inteligência Arti� cial e aprendiza-
do de máquinas. 

O diretor do Banco Standard 
Chartered, Carlos Queiroz, expli-
cou como empresas de médio e 
grande porte podem conseguir 
chegar a um nível de escala in-
dustrial na criação de modelos de 
aprendizado de máquina via A.I.

Além dessa, o evento também 
teve estandes virtuais no espaço de 
exposição de startups e de empre-
sas inovadoras. Na área dos patro-
cinadores, com vídeo, os partici-
pantes tiveram acesso em tempo 
real a promotores.

Houve ainda espaços para reu-
niões exclusivas, desa� os e game� -
cação com ranking em tempo real, 
salas de reunião, chats exclusivos 
com especialistas, interação em 
tempo real com palestrantes e con-
vidados, grupos de discussão, mu-
ral de postagens em redes sociais e 
agenda personalizada.

Outro destaque é a Loja 
GO!RN, que chamou a atenção 
dos mais de 3 mil participantes do 
evento. Isso porque, na loja, é pos-
sível encontrar produtos, como 
canecas, camisas, squeezes, pen 
drives e kit Home O�  ce, conten-
do planner semanal em A5, bloco 
para rascunhos, caneca, caneta e 
mouse pad, e muitos outros pro-
dutos, que podem ser personali-
zados e customizados com logo-
marca dos parceiros do evento, 
além de um banco de dados com 
imagens e � guras que agradam 

em cheio o per� l de público do 
evento. Tudo isso feito online pelo 
usuário e do jeito que ele deseja 
com a comodidade de receber a 
mercadoria em casa.

O GO!RN foi uma correalização 
do Sebrae com o Banco do Nordes-
te, também patrocinador do even-
to, a Jerimum Valley, Potiguaras 
Valley, LEP, CDL Jovem, Salt Valley 
e Junior Achievement, Parque Ins-
tituto Metrópole Digital -  IMD, RN 
Júnior, Silicon Valley, Prefeitura da 
Cidade do Natal, OAB/RN, AIESEC, 
Seahub e SETIRN, PONG, Potilivre, 
WiE, GDG, Grupy, Pyladies, Web-
Dev, PHP, Darkwaves, Telecom 
UFRN e Natal JS, Arara Furtacor, 
Customer Success, Inova Metró-
pole, ITNC-IFRN, Empreende RN, 
InPacta e Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Norte 
- Fiern. O evento contou com mais 
de 114 atividades. 
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PROFESSOR DO IFRN 
É FINALISTA NACIONAL 

DO PRÊMIO ARTE NA 
ESCOLA CIDADÃ

Após passar por uma 
seleção entre aproxi-
madamente mil traba-
lhos inscritos de todo 
o país, o projeto do 
professor de artes cêni-

cas do campus Pau dos Ferros do IFRN, 
Emanuel Alves Leite, conhecido por 
Emanuel Coringa, é um dos � nalistas 
na XX edição do Prêmio Arte na Escola 
Cidadã.

O prêmio tem a missão de ampliar 
a voz de professores, valorizando pro-
jetos que despertam novos olhares e 
inspiram alunos, cidadãos e comuni-
dades. No Rio Grande do Norte, apenas 
dois docentes foram selecionados para 
a grande � nal. Emanuel Coringa traba-
lhou nos últimos anos no projeto inti-
tulado “Artes Cênicas: Pulando o Moro 
da Escola”.

Segundo o professor, o objetivo 
é unir conteúdos teóricos e práticos 
no campo das artes cênicas, além das 
questões problemáticas apontadas 
pelos alunos partindo do seguinte 
questionamento “o que você gostaria 
de falar em discurso que poderia ser 
transformado em obras de arte?”.

Parte do projeto, a performance 
“Escuta as mina” levou às ruas da ci-
dade re� exões sobre a violência contra 
a mulher. Os integrantes constataram 
que a violência contra a mulher é algo 
que ainda persiste na sociedade e de 
maneira preocupante. Diante disso, 
o Professor comentou a importância 
da arte neste momento: “(...) é nesse 

momento que a arte existe enquanto 
potente ação re� exiva, questionadora 
e transformadora para quem faz, e para 
quem vê”, detalhou o professor.

O projeto faz com que os jovens 
compreendam o potencial das artes 
como universo de construção de co-
nhecimento, transformação de ideias 
e re� exões trazidas para as obras artís-
ticas através das próprias escolhas dos 
alunos. No site do prêmio é possível ver 
que, mesmo após o resultado � nal, o 
professor ainda conquistou menção 
honrosa com o projeto. “Já recebemos 
certi� cados por entrar entre os 21 no-
mes � nalistas, mas chegar até aqui já é 
motivo de muita comemoração e agra-
decimento aos parceiros”.

SOBRE O PRÊMIO
O Prêmio Arte na Escola Cidadã 

(PAEC) é realizado desde o ano 2000 
pelo Instituto Arte na Escola, para re-
conhecer, revelar e dar visibilidade a 
projetos desenvolvidos por pro� ssio-
nais de ensino na área de Artes. Conta 

com cinco categorias, contemplando 
Educação Infantil, Ensino Fundamen-
tal 1, Ensino Fundamental 2, Ensino 
Médio e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). O Prêmio é destinado a professo-
res que desenvolveram projetos em Ar-
tes Visuais, Dança, Música e/ou Teatro, 
realizados nos anos de 2017, 2018 e/ou 
concluídos até maio de 2019, em esco-
las de ensino regular, públicas ou par-
ticulares, de todo o território nacional.

EDUCAÇÃO | Projeto de Emanuel 
movimenta estudantes e leva 
reflexões à comunidade através 
das artes cênicas

REPRODUÇÃO

Emanuel Alves Leite, conhecido por Emanuel Coringa, atua no IFRN de Pau dos Ferros

O resultado desta edição 
será conhecido no dia 25 de 

novembro através do site 
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SAÚDE 
Presidente do PSDB no Rio 

Grande do Norte, o deputado 
estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa Ezequiel 
Ferreira de Souza não tem podido 
participar das convenções para a 
homologação das candidaturas da 
legenda que comanda.  

 
MOTIVO 

O que tem tirado o 
parlamentar-presidente das 
andanças partidárias em dias 
importantes pré-eleições é uma 
lesão na panturrilha. Ezequiel 
compartilhou com os seus 
seguidores no Instagram o seu 
problema de saúde e garantiu 
a partir da próxima semana 
estará � rme e forte em campo 
novamente. 

PREVISÃO 
“É domingo e a gente está 

como? Cuidando da lesão 
na panturrilha!”, escreveu o 
deputado, que neste � m de 
semana conseguiu participar 
de forma remota das ações do 
PSDB. “Esse � m de semana � quei 
acompanhando as convenções 
em todo o RN por aqui, nas redes 
sociais, mas a partir da próxima 
semana, estaremos juntos! 
Aguardem!”, a� rmou. 

 CHAPA 
O Partido Verde (PV) 

o� cializou, em convenção 
neste sábado, o nome do 
professor Carlos Alberto como 
candidato a prefeito de Natal. Na 
oportunidade, a legenda fechou o 
vice na chapa: o esportista Carlos 
Eduardo Nascimento, Dadau, do 
Cidadania. 

CONVERSANDO 
No evento em que foram 

homologados quase 40 pré-
candidatos a cadeiras no 
Legislativo municipal, circulou 
a informação de que o PSC do 
deputado estadual Coronel 
Azevedo deverá fortalecer a 
coligação Pensando Natal, que já 
conta, além do PV e do Cidadania, 
com o partido da Mulher 
Brasileira (PMB) e o Patriota.  

ACIDENTE 
Na fazenda Cabocla, município 

de Lagoa Salgada, há alguns dias, 
caiu um cabo de alta tensão da 
energia da Cosern, sobre uma área 
de pastagem de gado, matando, 
de uma vez, dez touros! E gerando 
um prejuízo mínimo de R$ 50 mil. 

NUNCA VISTO 
Comentários no meio rural do 

Estado dão conta de que acidente 
desse nível jamais foi veri� cado 
em áreas de pastagens de animais. 
A companhia de energia já está 
sendo procurada para cobrir o 
enorme prejuízo. 

EM PAUTA 
Diante dos impactos 

causados no turismo, um 
dos principais potenciais 
econômicos do Rio Grande do 
Norte, por causa da pandemia 
do novo coronavírus, a 
Assembleia Legislativa 
promove logo mais, a partir 
das 10h, uma audiência pública 
virtual, que será transmitida 
pela TV Assembleia. 

IMPORTÂNCIA 
Com o tema “Planejando o 

Turismo do RN”, a audiência 
pública proposta pelo 
deputado estadual Coronel 
Azevedo vai debater a 
respeito de iniciativas que 
possam contribuir para este 
segmento tão importante. 
“O Rio Grande do Norte se 
destaca dentro e fora do Brasil 
pelo seu turismo e temos que 
planejar ações integradas para 
apoiar a geração de emprego 
e renda propiciada em nossa 
economia”, comentou o 
parlamentar. 

DIÁLOGO 
Foram convidados 

representantes do Governo do 
Estado, Prefeitura de Natal, 
sindicatos e associações 
ligadas ao turismo além 
da iniciativa privada. “É 
importante um diálogo plural 
para que assim possamos 
tratar as ideias e já colocar em 
prática o quanto antes”, disse 
Azevedo. 

MISSA 
Em Mossoró, a governadora 

Fátima Bezerra participou, 
junto com a prefeita Rosalba 
Ciarlini, de missa celebrada 
neste sábado (11), na Catedral 
de Santa Luzia, pelo bispo 
Dom Mariano Manzana, em 
homenagem a dedicação 
dos pro� ssionais da Saúde 
no enfrentamento ao novo 
coronavírus na capital do 
Oeste. 

GRATIDÃO 
A celebração intitulada de 

“Live Gratidão” foi exclusiva 
para os pro� ssionais da saúde, 
que tiveram seus assentos 
reservados, e transmitida em 
tempo real pelos per� s do 
Youtube e Facebook da igreja, 
pela TCM – HD, pela Rádio 
Rural de Mossoró e pelas redes 
sociais da paróquia da Diocese. 

RECORDE INFELIZ 
A Organização Mundial de 

Saúde anuncia neste domingo 
um recorde de casos diários 
de Covid-19 no planeta, com 
mais de 307 mil. O Brasil, junto 
com Índia e EUA, puxaram o 
número de infecções globais. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> A ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina, afirmou em 
entrevista exclusiva à Rádio 
Bandeirantes que o preço do arroz só 
deve estabilizar a partir de fevereiro 
do ano que vem. Ela explicou que a 

é injusto com menos abastados e 
leniente com os poderosos”. Quem 
disse foi o relator da Lava Jato, 
ministro Edson Fachin, em ofício 
encaminhado ao novo presidente do 
STF, Luiz Fux. 

recuperação está diretamente ligada à 
colheita da nova safra do grão, prevista 
para janeiro no sul do País.  

>> “Sistema criminal brasileiro 

Deputado federal Rafael Motta em frente às câmeras 
para dar início à produção da propaganda eleitoral 
para as campanhas do PSB no RN

A bela e gentil Bia Santa Rosa comemorando idade nova 
em Pipa junto com a família

Na Catedral de Santa Luzia, Fátima Bezerra e 
Rosalba Ciarlini, juntas, segurando o andor de Santa 
Luzia na celebração que marcou, neste sábado, o 
lançamento da festa da padroeira do município, e 
que também homenageou os profissionais de Saúde 
de Mossoró que combateram a Covid-19 
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XERIFES NO NE 
Deu no portal UOL que a eleição para a prefeitura nas capitais do Nordeste “foi tomada por policiais e 

pro� ssionais ligados à área de segurança pública” e que “oito das nove cidades terão candidatos ‘xerifes’ —
apenas São Luís foge à regra—, algo inédito na região”.  

NOMES POTIGUARES 
Sobre o cenário em Natal, o coronel Hélio Oliveira (PRTB) foi citado como “uma das poucas vozes 

assumidamente bolsonaristas na disputa”. Além dele, aparece o delegado Sérgio Leocádio como candidato do 
PSL também com aproximação com o presidente. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A semana deve começar sem muitas novidades. Sol e 
Mercúrio abastecem sua energia para encarar o trabalho 
e dar conta dos seus afazeres sem grande difi culdade. 
Busque o apoio dos amigos para o que precisar, mas 
evite depender demais deles.

Trabalho e família devem dividir a sua atenção hoje. Com 
Plutão na Casa 4, você vai querer resolver as pendências 
domésticas o quanto antes. O astro se opõe a Vênus na 
Casa 10, que aumenta a sua preocupação com a carreira 
e o sucesso. 

A Lua está no ponto mais alto do seu Horóscopo e, ainda 
que não faça aspecto com ninguém hoje, dará incentivo 
sufi ciente para você investir no trabalho e batalhar pelo 
seu reconhecimento na profi ssão. Sol e Mercúrio trocam 
likes no seu paraíso astral.

A Lua na Casa 4 sugere que assuntos de casa e família 
devem ocupar você durante boa parte do dia. Quem 
trabalha em casa ou com serviços domésticos terá um 
início de semana bem produtivo. Sol e Mercúrio na Casa 
das Associações vão estimular as parcerias.

Família e carreira devem disputar a sua atenção neste 
início de semana. Procure dividir melhor a sua atenção 
para não ter que lidar com cobranças. Netuno retrógrado 
e em oposição com Mercúrio avisa que nem tudo será 
como você planejou.

A Lua na Casa 3 vai facilitar a sua comunicação com 
outras pessoas. No trabalho, procure participar mais dos 
debates, pois você terá boas opiniões para dar e usará os 
argumentos certos para convencê-las. Também será mais 
fácil negociar, pechinchar e fazer acordos.

Câncer, a segundona não está para amadores, viu, 
minha fi lha? Vênus treta com Plutão e alerta que você 
deve ter cuidado com disputas e rivalidades no trabalho. 
É melhor não dar mole para a concorrência e usar todos 
os seus talentos para se destacar no que faz. 

A Lua brilha no seu signo e incentiva você a mostrar 
os seus talentos e sua força. Além disso, a fada sensata 
Vênus segue o rolê na sua Casa 6 e anuncia uma fase 
de boas oportunidades no trabalho. Você também estará 
mais prestativx e terá prazer em auxiliar os colegas.

Plutão e Netuno podem causar algumas instabilidades 
na sua rotina. Aceita que dói menos, minha fi lha. Neste 
caso, o melhor é se adaptar às mudanças sem tanto 
sofrimento e controlar o estresse para não prejudicar 
a sua saúde. 

A semana pode começar meio parada e caberá a você 
dar mais ritmo às coisas. A Lua segue o baile na sua Casa 
2 favorece as fi nanças, então, atenção ao que acontece 
à sua volta para identifi car novas formas de ganhar 
dinheiro. 

Você vai encarar o trabalho com o compromisso e a 
dedicação de sempre. A Lua na Casa 6 indica que não 
terá moleza no serviço, mas com Sol e Mercúrio no seu 
signo, você usará todos os seus talentos para contornar 
obstáculos e dar conta do recado sem grande difi culdade.

Eita, Peixes, a Lua está que nem encosto na sua Casa 12 
e pode causar preguiça e desânimo, mas é segunda-feira, 
a semana só está começando, por isso, trate de reagir e 
encarar os desafi os com fé e coragem. Vários astros vão 
favorecer as parcerias, então, una-se aos colegas.

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)

Com “Pantanal”, Globo quer corrigir erro de 30 anos
Sobre “Pantanal”, produzida 

na Manchete em 1990, foram 
muitos os embaraços até a novela 
� car em pé. Um deus nos acuda.

Primeiro que a Globo não 
quis. Ao reprovar a sinopse, 
houve quem, na sua direção, 
considerasse uma loucura: “como 
colocar mais de 50 ou 60 pessoas 
no meio do mato, por mais de 6 
meses, para gravar uma novela?”.

Ao sair da Globo, por causa 
disso, o autor Benedito Ruy 
Barbosa enfrentou com a sua 
produção as mais diferentes 

di� culdades, especialmente na 
montagem do elenco, que foi 
formado inteiramente por atores 
desempregados.

E entre esses bastidores, a 
escolha de Lima Duarte para 
o papel de Zé Leôncio. Estava 
tudo acertado com ele: tempo 
de contrato, quanto ia receber e 
até algumas condições especiais. 
Mas na hora “h”, no momento de 
assinar, ele preferiu aceitar uma 
proposta do Boni.

Sem saída, Benedito apelou 
para Claudio Marzo, brigado com 

a Globo, � car com os dois papéis, 
Zé Leôncio e Joventino, o Velho 
do Rio. Assustado, ele chegou a 
recusar, mas, colaborando com 
o autor, acabou aceitando e fez 
muito bem os dois personagens.

Em meio a tantas, “Pantanal” 
foi um grande sucesso. A Globo, 
além de pegar o Benedito de 
volta, acabou contratando todo 
o seu elenco. Inclusive o próprio 
Cláudio Marzo. E agora, 30 anos 
depois, vai passar por cima de um 
erro do passado. Sempre é tempo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
·      Nesta segunda-feira, às 19h, 

acontece a estreia da 14ª temporada de 
“D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, no 
Gloob, canal infantil da Globo... ·      ... 

Entra em cena um novo personagem, 
Tobby, vivido por José Victor Pires, um 
jovem mago. ·      Na teledramaturgia 
do SBT, a preocupação é muito grande 
com a falta de informações... ·       ... 
Continua tudo parado e ninguém sabe 
o que vai acontecer. Qual o futuro do 

departamento?... ·       ... Se, por causa 
das crianças, não pode voltar, porque não 
pensar em algo para o público adulto... 
·        ... Bateu o desespero. Muita gente 
com medo de ser demitida. ·      Com a 
transmissão da “Libertadores” na quarta-
feira, a partir das 21h30, o “Programa do 
Ratinho” irá das 23h15 à 0h45... ·       ... 
Na sequência, o “The Noite” com Danilo 
Gentili. ·      Trabalhos do “Game dos 
Clones”, da Sabrina Sato, continuam 

bem acelerados.. ·      .. As gravações 
devem terminar muito antes do previsto. 

O resultado tem agradado a todos. ·          
Warley Santana está comemorando 
o terceiro aniversário do “Tá certo?”, 

programa da TV Cultura...

PONTOS DE APOIO
As negociações comerciais na TV 

sempre envolvem vários aspectos.
Por exemplo, no futebol da Globo, 

além das transmissões e chamadas 
chanceladas, ainda é assegurada aos seus 
clientes uma exposição bem signi� cativa 
em outros espaços da programação. 

NÃO É SÓ
A Fórmula 1, ainda na Globo 

e até agora, além das provas, aos 
seus patrocinadores sempre foram 
asseguradas inserções em diferentes 
momentos. Nos telejornais, programas 
esportivos e “Fantástico”, entre os 
principais. Para a exposição das marcas, 
tudo isso conta bastante. A entrega é 
enorme. 

E O SBT?
A compra da “Libertadores”, sem 

dúvida, foi uma iniciativa interessante do 
SBT. Balançou o mercado.

Mas só isso, por enquanto, e só um 
jogo por semana é pouco. Fica mais 
difícil vender. A entrega deixa de ser 
compensadora. 

POSSIBILIDADE
Consta a informação que existe no 

SBT o plano de um programa esportivo 
diário, projeto que a sua direção está 
desenvolvendo.

Resta saber se isso já foi combinado 
com Silvio Santos.

HOMENAGEM
A Record está desenvolvendo um 

projeto grande para homenagear Gugu 
Liberato no primeiro aniversário do 
seu falecimento. A data exata será 
anunciada oportunamente.

Um trabalho que vai envolver 
diversos programas, entre jornalismo 
e entretenimento. Gugu morreu no dia 
29 de novembro do ano passado.

FAÇAM AS SUAS APOSTAS
A direção da Rede TV espera 

de� nir agora, mais tardar até o � nal 
da semana, a nova apresentadora do 
“Rede TV News”.

A escolha vai sair de um desses 
nomes: Carla Vilhena, Millena 
Machado, Rachel Sheherazade, Stella 
Gontijo e Analice Nicolau.

PORTA ABERTA
Existem boas chances de Michelle 
Trombelli, repórter demitida da 
Band na última semana, acertar 
com a CNN Brasil.
Se a conversa ainda não começou, 
pode ter certeza que vai começar.

ESTEVAM AVELLAR
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Pole position perdida logo na 
largada. Primeiro lugar recupe-
rado na relargada. Liderança de 

ponta a ponta na terceira saída do GP 
da Toscana. Sim, a primeira corrida da 
história do autódromo de Mugello foi 
dividida em três partes por causa dos 
acidentes e Lewis Hamilton festejou 
muito sua vitória em “três corridas 
num dia”. O 90° triunfo do inglês na 
Fórmula 1, contudo, � cou marcado 
pelo forte protesto contra o racismo 
pelo mundo, desta vez com ele vestin-
do uma camiseta cobrando a prisão 
de policiais que assassinaram Breonna 
Taylor, nos Estados Unidos

Único piloto negro na história da 
Fórmula 1, Hamilton protestou antes 
da corrida e foi incisivo no pódio, de 
cabeça baixa e exibindo a camisa que 
cobrava punição aos assassinos de Bre-

onna. Também postou em suas redes 
sociais exigindo ação das autoridades 
norte-americanas.

“Passaram-se seis meses desde que 
Breonna Taylor foi assassinada pela 
polícia, na sua própria casa. Ainda não 
foi feito justiça. Não vamos � car em si-
lêncio”, postou Hamilton.

O inglês da Mercedes vem sendo 
uma voz ativa contra o racismo no 
mundo e toda vez cobra justiça. Desta 
vez ele usou o caso de Breonna para 
mostrar a injustiça racial nos EUA. A 
jovem de 26 anos foi assassinada com 
oito tiros disparado por policiais que 
invadiram sua casa em março, numa 
ação totalmente equivocada. Eles pro-
curavam um suspeito que estava sob 
custódia, mas acabaram entrando na 
casa errada e mataram uma inocente, 
em Kentucky.

Sobre a 90ª vitória na carreira - está 
a uma vitória de igualar o recorde do 
alemão Michael Schumacher -, Hamil-
ton voltou a a� rmar que foi um � m de 
semana bastante duro. “Foi tudo um 
pouco atordoante, como se fossem três 
corridas disputadas em um dia”, des-
creveu sua sensação do GP da Toscana. 
A prova na casa da Ferrari durou quase 
2h20min e contou com duas relarga-
das após dois acidentes.

Pole position, Hamilton foi ultra-
passado na largada por Valtteri Botas e 
só recuperaria a posição na relargada, 
já na décima volta. Mas voltaria a sofrer 
pressão do companheiro após a segun-
da bandeira vermelha. Essa aventura 
foi muito comemorada por ele.

“Foi incrivelmente complicado 
hoje, com um início difícil. Está pista é 
fenomenal, mas teve o calor, a respon-

sabilidade de manter Valtteri atrás, não 
foi fácil. Sem contar que � quei para 
trás no início. Todas as relargadas, ter 
de manter o foto total necessário du-
rante o tempo todo... Foi muito, muito 
difícil.”

Assim como Hamilton, Bottas 
também viu “três corridas” num dia e 
lamentou só poder ter comemorado a 
primeira delas, na qual largou bem e 
assumiu o primeiro lugar.

“Parece que tivemos três corridas 
hoje”, disse. “A primeira parte foi muito 
boa, mas bem curta. Assim que perdi a 
posição para o Lewis, foi muito compli-
cado recuperá-la. Obviamente tentei 
tudo o que pude. No meio da corrida, 
estava forte atrás, tentando manter 
uma boa distância. Mas, quando você 
está atrás, precisa forçar mais nas cur-
vas, então � quei sem pneus no � nal”, 

lamentou.
Questionado se foi o culpado por 

ocasionar o forte acidente na segunda 
relargada, ao demorar para acelerar, o 
� nlandês disse que cumpriu a regra da 
competição e se eximiu.

“Não tenho culpa nenhuma nisso. 
Estava numa velocidade consistente. 
Temos permissão para correr após a li-
nha de largada (só ao cruzar a linha que 
os pilotos são obrigados a acelerar)”, 
a� rmou. E fez uma crítica e recomenda-
ção aos responsáveis pelas regras.

“Eu não sei quem decidiu o que 
acontece com os Safety Cars, mas eles 
estão tentando tornar o show melhor, 
apagando as luzes mais tarde, então 
você não pode abrir uma lacuna no iní-
cio e depois ir, tipo uma curva antes da 
relargada. Talvez seja hora de pensar se 
isso é certo e seguro.”

Hamilton faz duro 
protesto contra o 
racismo e festeja 
vitória na Itália

AUTOMOBILISMO | Único piloto negro na história da Fórmula 1, Lewis Hamilton protestou antes da corrida e foi incisivo no pódio, de cabeça baixa e exibindo a camisa que cobrava 
punição dos policiais que assassinaram Breonna Taylor, nos Estados Unidos. Piloto inglês venceu neste domingo o GP da Toscana, na Itália, e agora tem 90 vitórias na Fórmula 1 

A instituição Iran HRM (Mo-
nitor de Direitos Humanos 
do Irã, em tradução livre) 

anunciou no sábado 12 que o luta-
dor Navid Afkari foi executado por 
enforcamento.

Segundo a agência de notícias 
Reuters, o lutador de 27 anos rece-
beu duas penas de morte após ser 
condenado por matar um segurança 
a facadas e por outras acusações 
ligadas a protestos antigoverno no 
ano de 2018.

Porém, segundo familiares de 
Afkari e ativistas, o atleta teria sido 
torturado para fazer uma con� ssão 
falsa. Além disso, o advogado do 
atleta disse que não havia provas da 
culpa de seu cliente. O Comitê Olím-
pico Internacional (COI) emitiu 
uma nota neste sábado lamentando 
a execução do lutador: “A execução 
do lutador Navid Afkari no Irã é 
uma notícia muito triste. O COI está 

chocado com o anúncio de hoje. Em 
cartas, � omas Bach, presidente do 
COI, fez apelos pessoais diretos ao 
Líder Supremo e ao Presidente do 
Irã nesta semana e pediu misericór-
dia para Navid Afkari, respeitando a 
soberania da República Islâmica do 
Irã (...). Nossos pensamentos estão 
com a família e amigos de Navid 
Afkari”.

Outra entidade a lamentar a 
morte do atleta foi a United World 
Wrestling (Federação Internacional 
de Wrestling, em tradução livre).

“É profundamente perturbador 
que os apelos de atletas de todo o 
mundo e todo o trabalho de basti-
dores da United World Wrestling e 
da Federação Iraniana de Wrestling, 
em conjunto com o COI junto e o 
Comitê Olímpico do Irã, não tenham 
alcançado nosso objetivo. A notícia 
é devastadora e toda a comunidade 
do wrestling lamenta a morte”, disse Lutador Navid Afkari, de 27 anos, recebeu duas penas de morte do governo iraniano

Entidades de defesa dos direitos humanos 
denunciam execução de lutador iraniano

LUTO 

REPRODUÇÃO

RETOMADA

Ronaldinho Gaúcho lançou 
um novo empreendimento. O 
ex-jogador divulgou o projeto 
“Vinho dos Campeões”, uma 
linha de vinhos com a assina-
tura e a marca dele. Mesmo 
preso no Paraguai, Ronaldinho 
Gaúcho ganhou seguidores e 
manteve patrocínios ativos. Ele 
retornou ao Brasil no último dia 
25, após fazer acordo na Justiça 
paraguaia. Ronaldinho Gaúcho 
anunciou: “Estou passando pra 
mostrar um projeto bacana de-
mais: o Vinho dos Campeões.” 
O craque o irmão Assis � caram 
presos por quase seis meses no 
Paraguai, acusados pela utiliza-
ção de passaportes falsos para 
entrar no país em março. Con-
denados, eles tiveram de pagar 
multa de US$ 200 mil.

EM LIBERDADE, 
RONALDINHO 
GAÚCHO LANÇA 
LINHA DE VINHO


