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Recurso para pagar 
folhas em atraso virá 
de mais de uma fonte

Motoristas e cobradores de 
ônibus de Natal vão entrar 
em greve na segunda 19

TSE cassa mandato 
de Sandro Pimentel, e 
Robério deve assumir

TRANSPORTE. 5 | Rodoviários de Natal 
reclamam que as empresas de ônibus 
não estão pagando vale-alimentação e 
plano de saúde

SALÁRIOS DOS SERVIDORES. 5 | Governo do 
Rio Grande do Norte pretende usar mais 
de uma fonte de recursos para pagar os 
salários dos servidores públicos estaduais 
que ainda seguem em atraso. Para quitar 
a dívida com o funcionalismo, que foi 

herdada da gestão anterior, a equipe 
econômica do governo Fátima Bezerra 
espera conseguir o dinheiro a partir de 
quatro ou até cinco fontes diferentes.
Até agora, governo estadual vinha 
afirmando que só pagaria as folhas 

atrasadas quando houvesse receitas 
extraordinárias. Contudo, o secretário de 
Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, 
disse ao Agora RN que parte da verba 
necessária para pagar o débito junto aos 
servidores virá da arrecadação normal.

ASSEMBLEIA LEGILATIVA. 3 | Deputado 
estadual foi punido por erro formal 
durante a arrecadação de recursos na 
campanha eleitoral de 2018. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN JOÃO GILBERTO / ALRN

Candidato do Novo a 
prefeito é internado com 
suspeita de coronavírus

PANDEMIA. 3 | Tomografia mostrou que 
os pulmões de Fernando Pinto estão 
com comprometimento de 15%. Quadro 
é sugestivo de Covid-19

PEDRO VITORINO 

ABALO SÍSMICO. 8 E 9 | De 1º de janeiro ao dia 13 de outubro deste ano já foram sentidos 147 terremotos 
no Estado, segundo  LaboratórioSismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2019

TREME TERRA

CULTURA

ARTE. 13 | Depois de rodar 22 estados e 47 cidades, a peça teatral “Meu Seridó” 
chega ao YouTube. Serão seis dias de exibição – a partir desta sexta-feira 16

“Meu Seridó”



Cumprindo o quinto mandato 
na Câmara Municipal de Na-
tal, o vereador Paulinho Freire 

(PDT), que é candidato à reeleição 
em 2020, faz um balanço positivo da 
atuação parlamentar. Só nos últimos 
quatro anos, o vereador natalense 
apresentou mais de 1 mil requeri-
mentos, todos voltados para necessi-
dades da população nas quatro regi-
ões administrativas de Natal.

Empresário, Paulinho Freire con-
quistou seu primeiro mandato como 
vereador de Natal em 1992. Depois 
disso, foi reeleito para outros manda-
tos e chegou, inclusive, a ser deputa-
do estadual e vice-prefeito da cidade. 
Em 2017, voltou à Câmara Municipal.

Atualmente, além de exercer o 
mandato de vereador, Paulinho Freire 
também é presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal. Além disso, já foi pre-
sidente da Federação das Câmaras 
Municipais do Rio Grande do Norte 
(Fecam), entidade que representa os 
legislativos municipais potiguares.

Além da vasta produção legis-
lativa, Paulinho tem um mandato 
participativo, com atuação contínua 
nos bairros da cidade para escutar as 
demandas das comunidades.

“A continuidade do meu trabalho 
como vereador foi fundamental para 
ver as comunidades, ano após ano, 
recebendo melhorias e tendo suas 
necessidades atendidas. Conheço 
de perto o que cada região de Natal 
precisa para poder assim, como fun-
cionário do povo, buscar atuar dentro 
dessas demandas e levar mais con-
forto e qualidade de vida a cada uma 
delas”, explica o vereador.

Como presidente da Câmara, Pau-
linho Freire se notabilizou pelo corte 
de gastos e pelo maior controle do 
orçamento do Legislativo Municipal. 
Nessa última gestão, iniciada em 2019, 
o vereador e presidente da Casa deter-
minou a diminuição de várias despe-
sas, que contribuíram para a melhor 
organização das � nanças da Casa.

A partir do processo de enxuga-
mento, houve redução do quadro de 
cargos comissionados e de despesas 
com grati� cações; corte de despesas 
com viagens, diárias e carros aluga-
dos; diminuição das verbas de gabi-
netes; e introdução de ponto eletrô-
nico para os cargos comissionados, 
entre várias outras medidas de con-
tenção de gastos.

Essa redução da estrutura do 
Legislativo permitiu que a Câmara 
economizasse recursos, o que possi-
bilitou a devolução para o Executivo 
de aproximadamente R$ 7 milhões 
entre 2019 e 2020. O dinheiro voltou 
para o Município, para ser investido 
em obras e ações para a população.

a informar ao Conselho Munici-
pal de Idoso os casos de violên-
cia e maus-tratos com pessoas 
acima de 60 anos; e as leis que, 
um, torna obrigatória a presen-
ça de um médico anestesista 
plantonista nos hospitais de 
Natal e, dois, que proíbe con-
sumo de bebidas alcoólicas em 
veículos de transporte público 
coletivo.
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Paulinho Freire apresentou mais de
1 mil requerimentos em quatro anos
BALANÇO | Vereador é candidato ao 6º mandato na Câmara Municipal. Na última gestão, conseguiu a sanção de leis importantes, nas áreas de combate à corrupção, inclusão social, 
segurança, esporte e educação. Como presidente da Casa, cortou gastos que permitiram a devolução de recursos para o Executivo, o que permitiu investimentos em diversas áreas

Vereador Paulinho Freire (PDT), atual presidente da Câmara Municipal de Natal e candidato à reeleição, faz balanço de atuação parlamentar

Já dentre os requerimentos 
atendidos, atenção especial para 
melhorias nas vias e iluminação 
públicas; construção de calça-
das de acessibilidade e retornos; 
reforma de praças e quadras es-
portivas; manutenção de campos 
e estádios de futebol; instalação 
de abrigos de transporte público; 
manutenção de lagoas de cap-
tação e limpezas de canteiros 
centrais. Ainda como atuação po-
sitiva dos seus mandatos, a apro-
vação de emendas parlamentares 
para melhorias como instalação 
de Unidades Básicas de Saúde, 
reforma de escolas municipais, 
pavimentação de ruas, além da 
promoção e apoio de projetos 
culturais e esportivos.

Requerimentos 
buscam resolver 
diversas áreas

Parlamentar
tem várias leis
de destaque

Durante o mandato de ve-
reador, Paulinho Freire apre-
sentou diversos projetos que 
se transformaram em leis, após 
sanção do Executivo. Entre as 
dezenas de propostas, desta-
que para áreas como combate à 
corrupção, inclusão social com 
atenção ao idoso, segurança pú-
blica, esporte, cultura, educação 

e saúde.
No último mandato, foi san-

cionada, por exemplo, uma lei 
que assegura a vacinação domi-
ciliar às pessoas com de� ciên-
cia motora incapacitante. Outra 
lei autoriza a Prefeitura do Na-
tal a remanejar recursos para o 
fortalecimento da cultura nata-
lense. E um terceiro projeto, que 
virou lei, proíbe o Município de 
Natal de conceder incentivo � s-
cal a empresas que tenha envol-
vimento em corrupção.

Também é lei propostas por 
Paulinho Freire a que institui no 
Município de Natal a Política 
Municipal de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Transtor-
no do Espectro Autista (TEA). 
Ainda na área da saúde e bem 
estar, outra proposta dele, que 
também virou lei sancionada, 
instituiu o Plano Municipal de 
Valorização da Vida e Combate 
ao Suicídio.

Paulinho Freire destaca 
também uma lei que obriga 
servidores municipais da saúde 

R$ 7 mi
NÚMEROS

foi a verba devolvida pela Câmara 
Municipal de Natal, para o Executivo, 
entre 2019 e 2020, fruto da economia 
de recursos na casa, determinada por 

Paulinho Freire

Continuidade do meu 
trabalho como vereador foi 
fundamental para ver as 
comunidades, ano após 
ano, recebendo melhorias 
e tendo suas necessidades 
atendidas”

“
PAULINHO FREIRE
VEREADOR DE NATAL

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
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SUBINDO O TOM
Apesar de a Justiça Eleitoral estar 

demonstrando que não vai tolerar ata-
ques entre os adversários na campanha 
eleitoral, candidatos à Prefeitura do 
Natal já planejam subir o tom contra os 
opositores nos próximos dias. Alguns 
candidatos já chegaram, inclusive, a 
gravar propaganda eleitoral para rádio 
e TV lembrando o passado de alguns 
adversários.

REJEIÇÃO
Resta saber se o eleitor está inte-

ressado em uma campanha cheia de ata-
ques. Algumas pesquisas têm mostrado 
que o natalense reprova esse “tiroteio” 
na campanha eleitoral, preferindo muito 
mais ouvir as propostas dos candidatos 
para melhorar a vida da cidade e corrigir 
problemas históricos como o da saúde, 
do transporte e da infraestrutura.

VIRALIZOU
Um vídeo da candidata do PSL 

ALEXVIANAALEX
à Prefeitura de Parnamirim, Profes-
sora Nilda, viralizou na internet nos 
últimos dias. Nas imagens, a candidata 
critica o fechamento de empresas 
da cidade e culpa as últimas gestões 
municipais por isso. Acontece que, 
empolgada com o discurso, Nilda diz 
que, além das empresas, “até o maior 
cajueiro do mundo foi embora” de 
Parnamirim. Como?

EXPLICANDO MELHOR
Tentando “virar o jogo” na opinião 

pública, e explicar melhor o que quis 
dizer, a candidata lançou uma cam-

panha nas redes sociais esta semana. 
Na peça, ela defende que o cajueiro, 
que � ca em Pirangi do Norte, volte a 
ser administrado pela Prefeitura de 
Parnamirim, e não pelo Idema – que 
tem a gestão do espaço atualmente.

ORÇAMENTO
A lei de diretrizes orçamentárias 

de 2021 entrou na pauta de votações 
da Assembleia Legislativa. Na próxima 
terça-feira 20, em uma sessão que pro-
mete ser movimentada, os deputados 
vão começar a discutir no plenário a 
proposta enviada pelo governo Fátima 

Bezerra que orienta a elaboração do 
orçamento, que � xa as receitas e despe-
sas do Estado para o ano que vem.

DIREITO DE RESPOSTA
O prefeito Álvaro Dias (PSDB), 

candidato à reeleição em Natal, 
ganhou mais uma na Justiça Eleitoral. 
Nesta quinta-feira 15, a juíza Hadja 
Rayanne atendeu a um pedido de 
Álvaro e deu ao prefeito um direito de 
resposta nas redes sociais de Jean Paul 
Prates (PT). Com isso, o prefeito vai 
explicar o que realmente quis dizer ao 
a� rmar que “Natal tem uma das orlas 

mais feias do Brasil”.

EXPLICANDO MELHOR
A declaração foi explorada pela 

campanha de Jean, que publicou a fala 
do prefeito dando a entender que Álva-
ro “não gosta da cidade”. Na ocasião da 
declaração, porém, o prefeito de Natal 
falou sobre a situação da orla para de-
fender a revisão do Plano Diretor, que, 
segundo ele, será um instrumento para 
melhorar o aspecto da região. Além 
do direito de resposta, a publicação 
original, aliás, terá de ser apagada.

MINISTRO COM COVID
O ministro das Comunicações, o 

potiguar Fábio Faria, foi diagnosticado 
com Covid-19. Ele anunciou o resulta-
do em suas redes sociais e informou 
que, apesar de estar com a doença, se 
sente bem. Ele informou ainda que 
a partir do momento que obteve o 
resultado positivo, passou a tomar 
hidroxicloroquina e azitromicina.

JUSTIÇA  | Parlamentar, que era vice-líder do governo Bolsonaro no Senado até a manhã desta quinta 15,
foi alvo de operação da Polícia Federal que localizou mais de R$ 33,1 mil reais escondidos em seu corpo

O ministro Luís Roberto Barroso, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o afasta-

mento do senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR), vice-líder do governo e alvo 
de operação da Polícia Federal, que 
� agrou o parlamentar com dinheiro 
escondido dentro da cueca.

A decisão de Barroso, assinada 
nesta quinta-feira 15, ainda precisa 
passar por votação no Senado Federal 
para que seja validada. O parlamentar 
é investigado em inquérito que apura 
desvios de recursos destinados ao en-
frentamento da pandemia de covid-19. 
A PF encontrou R$ 33,1 mil reais em es-
pécie escondidos pelo corpo de Chico 
Rodrigues, no momento da operação 
policial, e outros R$ 10 mil e US$ 6 mil 
em um cofre.

“Diante do exposto, decreto o 
afastamento do Senador da República 
Francisco de Assis Rodrigues (“Chico 
Rodrigues”) de suas funções parla-
mentares, pelo prazo de 90 dias, com 
possibilidade de renovação, se neces-
sária, bem como a proibição de conta-
to – pessoal, telefônico, telemático ou 
de qualquer outra natureza – com os 
demais investigados”, decidiu Barroso.

A Polícia Federal chegou a pedir a 
prisão preventiva de Chico Rodrigues. 
Barroso, porém, entendeu que deveria 
ser autorizado apenas o afastamento, 
devido à “gravidade concreta” do caso, 
como forma de impedir que o senador 
use o cargo “para di� cultar as inves-
tigações ou para, ainda mais grave, 
persistir no cometimento de delitos”. O 
ministro também determinou o � m do 
sigilo da investigação.

Chico Rodrigues desempenhava, 
até esta quinta-feira, a função de vi-
ce-líder do governo Jair Bolsonaro no 
Senado. Trata-se de uma designação 
feita diretamente pelo presidente da 

República. A missão do vice-líder é re-
presentar o presidente no Senado no 
Congresso.

O afastamento precisa passar pela 
análise do Senado, por causa de uma 
decisão do plenário do Supremo Tri-
bunal Federal, de 2017, que garantiu ao 
Legislativo o poder de revisar medidas 
aplicadas pelo Judiciário, quando elas 
afetam o exercício da atividade parla-
mentar.

“A gravidade concreta dos delitos 
investigados também indica a neces-
sidade de garantia da ordem pública: o 
Senador estaria se valendo de sua fun-
ção parlamentar para desviar dinheiro 
destinado ao enfrentamento da maior 
pandemia dos últimos 100 anos, num 

momento de severa escassez de recur-
sos públicos e em que o país já conta 
com mais de 150 mil mortos em decor-
rência da doença”, a� rmou o ministro 
do STF, em sua decisão.

Segundo o magistrado, ‘há indícios 
de participação do Senador, integrante 
da comissão parlamentar respon-
sável pela execução orçamentária e 
� nanceira das medidas relacionadas 
à Covid-19, em organização criminosa 
voltada ao desvio de valores destinados 
à saúde do Estado de Roraima’.

“No momento da realização de 
busca e apreensão em sua residência, 
o parlamentar escondeu maços de di-
nheiro em suas vestes íntimas”, frisou 
Barroso.

Ministério Público Eleitoral pediu à Secretaria de Saúde do Estado que modifique parecer técnico

Barroso determina afastamento de 
senador que pôs dinheiro na cueca

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO O candidato do Partido Novo 
à Prefeitura do Natal, Fer-
nando Pinto (41 anos), foi 

internado na noite desta quinta-
-feira 15 com um quadro de pneu-
monia viral. A suspeita é de que 
ele esteja com Covid-19, infecção 
causada pelo novo coronavírus.

Ao Agora RN, Fernando con-
tou por telefone que se sentiu mal 
no início da semana e chegou a ir 
ao hospital, mas recebeu alta logo 
em seguida. Ontem, porém, ele 
sentiu piora no estado de saúde e 
acabou sendo internado em um 
hospital particular da cidade.

Uma tomogra� a mostrou que 
os pulmões dele estão com com-
prometimento de 15%.

Agora internado, o candi-
dato do Novo será submetido a 
novos exames para atestar se a 
causa da pneumonia é realmen-
te o coronavírus. O primeiro 
exame deu negativo, mas foi fei-
to fora do prazo adequado pa-
ra diagnóstico. Por precaução, 

Fernando está na ala do hospi-
tal dedicada aos pacientes com 
Covid-19.

Fernando lamentou que tenha 
sido acometido da doença duran-
te o período eleitoral. Ele a� rmou 
que os médicos recomendaram 20 
dias de repouso, o que o afastaria 
de praticamente todo o período 
eleitoral.

Candidato do Partido Novo, Fernando Pinto

Fernando Pinto é internado 
com suspeita de coronavírus

PNEUMONIA VIRAL

PEDRO VITORINO

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) cassou nesta quinta-fei-
ra 15, de forma de� nitiva e por 

7 votos a 0, o mandato do deputado 
estadual Sandro Pimentel (PSOL).

O Ministério Público aponta 
que Sandro Pimentel, eleito com 
mais de 19 mil votos, recebeu R$ 
35 mil por meio de depósitos ir-
regulares durante a campanha 
de 2018. A legislação determina 
que doações acima de R$ 1.064,10 
aconteçam a partir de transferên-
cias eletrônicas identi� cadas, mas 

o parlamentar recebeu sete depó-
sitos em dinheiro com quantias 
maiores. O deputado alega que o 
dinheiro era dele e que o erro foi 
meramente formal.

O acórdão da decisão deve ser 
publicado nesta sexta-feira 16. Se o 
TSE seguir o entendimento adota-
do em casos semelhantes, os votos 
obtidos pelo deputado seguem 
computados, o que daria a vaga 
de deputado ao suplente Robério 
Paulino. A posse ainda não tem 
data para ocorrer.

Sandro Pimentel é cassado
JUSTIÇA ELEITORAL
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SENADOR CUECÃO ARTICULA 
REELEIÇÃO DE ALCOLUMBRE

COVID: FRANÇA ULTRAPASSA 
O BRASIL EM CASOS DIÁRIOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

APROPRIAÇÃO INDÉBITA
O � lme “A nossa bandeira 

jamais será vermelha”, contra a 
“concentração da mídia no Brasil”, 
usou o lema de protestos contra 
os governos do PT entrevistando 
jornalistas “independentes” ligados, 
claro, à oposição. 

DERROTA DO LINCHAMENTO
Perde força o linchamento do 

ministro do Meio Ambiente, liderado 
pelo grupo de ONGs que perderam 
poder e sobretudo muito dinheiro 
no governo Bolsonaro, com seguidas 
vitórias de Ricardo Salles na Justiça.

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS
O ministro Luís Roberto Barroso 

afastou o senador Chico Rodrigues 
por 90 dias, mas a decisão só vale se 
o Senado con� rmar. Já interferências 
do STF no Poder Executivo, no 
entanto, têm e� cácia imediata.

DIFERENTE DOS FILMES
A Polícia Federal prendeu 

ontem, no aeroporto de Guarulhos 
(SP), um cidadão turco condenado 
pelo por trá� co de pessoas, e 
fugitivo da Justiça da Bélgica. Ele 
será extraditado para cumprir sua 
pena.

STEVE JOBS ESCAPOU
O jurista Rafael Favetti 

propõe o exercício: imagine Steve 
Jobs iniciando a Apple em uma 
garagem no Brasil, sem alvará, 
importando chips etc. Seria alvo 
de “Operação Maçã Podre” e 
ficaria uns oito meses em prisão 
preventiva, contas bloqueadas e 
projetos “aguardando perícia” por 
anos.

PRESSA DE QUEM?
O senador Alessandro Vieira 

(Cidadania-SE) acionou o STF 
para impedir a nomeação de Jorge 
Oliveira ao TCU. Alega “pressa”. O 
ministro José Múcio, que ocupa a 
vaga, já ingressou com pedido de 
aposentadoria.

HOMENAGEM AO PATRONO
A internet não perdoa: políticos 

do PT que falaram do dinheiro 
na cueca do senador Chico 
Rodrigues foram obrigados a ler 
que foi “homenagem do dia dos 
professores” ao deputado José 
Guimarães (PT-CE).

PENSANDO BEM...
...bom mesmo era o tempo em 

que cueca só era “prova do crime”.

A Organização Mundial da Saúde se concentra no ressurgimento das 
infecções por coronavírus na Europa. Em países como a Espanha e a Itália, 
o número diário de infectados ultrapassou o pico da doença nos meses 
mais graves da pandemia no continente. O caso da França chama atenção 
em especial: o número diário (31 mil) supera o Brasil (27 mil), que tem uma 
população quatro vezes maior. Apesar disso, o número de mortes é uma 
pequena fração do período mais grave da pandemia.

CONDESCENDÊNCIA
O jornalismo de funerária 

ameniza o recrudescimento da 
pandemia na Europa ao dizer 
que por lá “se testa mais”. “Grave” 
mesmo, só no Brasil.

TENSÃO BRITÂNICA
O Reino Unido preocupa 

autoridades: a média diária de 

contágios é de 16 mil casos. O 
número é mais que o triplo do 
pico atingido em abril.

MORTES EM ALTA
O número diário de mortes 

no Reino Unido também segue 
tendência de alta e já se aproxima 
de 100, o maior patamar desde 
meados de maio.

O dinheiro enfiado nas nádegas pode destruir a carreira do senador Chico 
Rodrigues (DEM-RR), já apelidado de “cuecão”, e também provoca danos 
à “campanha” de reeleição de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. 

Ele é um dos principais articuladores do projeto que altera a Constituição 
para atender o desejo de Alcolumbre de manter o poder. A lei veda reeleição 
de integrante da Mesa Diretora na mesma legislatura.  Chico Rodrigues tinha 
a “missão impossível” de convencer o governo a fazer o “centrão” apoiar a 
reeleição da dupla Rodrigo Maia/Alcolumbre. O senador que enfiou dinheiro nas 
nádegas atuava como um “garoto de recados” de Alcolumbre, nas tentativas de 
alterar a Constituição. Chico Rodrigues fazia o “corpo-a-corpo” em favor da tese 
da reeleição, em conversas pessoais com os colegas senadores.  Nesta quinta-
feira (15), a turma de Alcolumbre fez “voto de silêncio” em relação ao escândalo 
do dinheiro nas nádegas.

COMBATE À CORRUPÇÃO | Candidato a prefeito de Natal pelo PSL quer acabar com o “cabide de empregos”
que, segundo ele, serve para agradar vereadores e amigos do prefeito. Ele quer intensificar combate à corrupção

O candidato do PSL à Prefeitura 
do Natal, Sérgio Leocádio, tem 
a� rmado que pretende acabar, 

caso seja eleito, com as indicações polí-
ticas para os cargos comissionados da 
gestão pública do município.

“O que para mim é proposta, para 
eles, que hoje ocupam a Prefeitura, é 
um pesadelo”, compara o delegado, 
que tem adotado como uma das prin-
cipais bandeiras na campanha o com-
bate à corrupção.

Para Leocádio, que é delegado 
aposentado, na atual gestão, cargos 
comissionados são tratados como 
“moedas eleitorais que bene� ciam 
vereadores e amigos do prefeito”. O 
candidato promete que, assumindo o 
cargo em janeiro de 2021, começaria a 
receber currículos de pessoas desem-
pregadas.

“A Prefeitura, caso o povo de Na-
tal deseje mudanças e vote em mim e 
na delegada Deusa, minha candidata 
a vice, não será mais usada de forma 
inescrupulosa. Contrataremos pesso-
as quali� cadas, sem amarras políti-
cas, sem arrumadinhos com políticos. 
Não será preciso ser amigo do rei para 
trabalhar, basta comprovar compe-
tência”, disse o delegado.

Embora essa promessa possa ser 
mal vista por vereadores que esta-
riam “viciados” em trocar apoio ao 
prefeito por cargos comissionados, 
Leocádio não demonstra nenhuma 
preocupação.

“Eu duvido que o povo honesto, 
trabalhador, cansado desse modelo 
cruel de administrar a cidade, como o 
que aí está, ache essa minha proposta 
ruim. Só será contra essa minha pro-
posta, que acredito ser inédita, quem 
for a favor da corrupção, pois nego-
ciar cargo público não tem outro no-
me. É corrupção sim.  Como cidadão 
e delegado de polícia, não admito cor-
rupção. Quero ao meu lado todos os 
que desejem o bem para Natal”, disse.

O candidato, por meio da propa-
ganda eleitoral gratuita no rádio e na 
TV, já assumiu o compomisso de aca-
bar com as negociatas para as indica-
ções dos comissionados.

“Eu conheço Natal inteira há 
muitos anos. Como policial, entrei 
em bairros chamados nobres, mas 
também fui à periferia, às vielas, onde 
o poder público municipal só aparece 
em época de eleição. Tenho andado, 
durante essa campanha, encontrado 
muitas pessoas que me reconhecem e 
que expressam apoio às minhas pro-
postas para acabar com a corrupção. 
Acabando com a corrupção, sobra 
dinheiro para investir na educação, 
na saúde, na infraestrutura, na qua-
li� cação dos servidores, entre outras 
ações”, a� rma o candidato.

“Acabar com essa malandragem 
que acontece há anos, transformando 
a Prefeitura num cabide de empregos,  
é uma forma e� caz de combater a cor-
rupção e esse compromisso eu e a de-
legada Deusa já assumimos”, � naliza.

Candidato do PSL à Prefeitura do Natal, Sérgio Leocádio, quer intensificar combate à corrupção

Leocádio promete acabar com 
indicações políticas para cargos

PEDRO VITORINO
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FINANÇAS | Governo estadual vinha afirmando que só pagaria as folhas atrasadas quando houvesse
receitas extraordinárias. Contudo, gestão já admite que parte do dinheiro virá da arrecadação normal

TIAGO REBOLO

O Governo do Rio Grande do Norte 
pretende usar mais de uma fonte 
de recursos para pagar os salá-

rios dos servidores públicos estaduais 
que ainda seguem em atraso. Para qui-
tar a dívida com o funcionalismo, que 
foi herdada da gestão anterior, a equipe 
econômica do governo Fátima Bezerra 
espera conseguir o dinheiro a partir de 
quatro ou até cinco fontes diferentes.

A gestão estadual deve duas 
folhas salariais aos servidores: 
dezembro e 13º salário de 2018. A 
despesa deveria ter sido honrada 
pelo governo Robinson Faria, mas 
ele deixou a gestão sem conseguir 
pagar a dívida. O débito, segundo o 
governo, é de aproximadamente R$ 
750 milhões.

No mês passado, durante uma trans-
missão ao vivo no Facebook, a governa-
dora disse que havia determinado à equi-
pe econômica celeridade na elaboração 
de uma proposta para pagar os salários 
atrasados. Sem indicar de onde sairiam 
os recursos, Fátima afirmou, na ocasião, 
que a expectativa é que as folhas come-
cem a ser pagas no início de 2021.

Até agora, o governo estadual 
vinha afirmando que só pagaria as 
folhas atrasadas quando houvesse re-
ceitas extraordinárias. Contudo, o se-
cretário de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, disse nesta quinta-fei-
ra 15 ao Agora RN que parte da verba 
necessária para pagar o débito junto 
aos servidores virá da arrecadação 
normal do Estado.

A expectativa do governo Fátima 
é que, com a retomada econômica 
provocada pela desaceleração da pan-
demia do novo coronavírus, haja uma 
alta na arrecadação de impostos. Esse 
movimento, aliás, já foi percebido no 
mês de setembro, quando a arrecada-
ção de tributos pelo Governo do Rio 
Grande do Norte chegou a R$ 565 mi-
lhões – um aumento de 15% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado.

Além disso, a equipe econômi-
ca do governo estadual projeta um 
crescimento nos repasses feitos pelo 
Governo Federal a título de transfe-
rências constitucionais. Nesse sentido, 
a principal fonte de receitas é o Fundo 
de Participação dos Estados (FPE), que 
já rendeu aos cofres do Estado pouco 
mais de R$ 2,3 bilhões até agora em 
2020, segundo o Tesouro Nacional.

De acordo com Aldemir Freire, 
esse aumento na arrecadação será 
potencializado pelo corte de gastos 
promovido pela gestão estadual e pe-
los primeiros resultados da Reforma 
da Previdência, que foi promulgada no 
mês passado pela Assembleia Legisla-
tiva. Só com as novas regras de aposen-
tadoria e pensão, o governo potiguar 
espera economizar algo em torno de 
R$ 250 milhões por ano, com a redução 
do déficit previdenciário.

A quarta fonte de receitas, se-
gundo o secretário de Finanças, será 

Secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, explica como Estado vai pagar atrasados

Recurso para pagar salários em 
atraso virá de mais de uma fonte

O Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários do Rio Grande do 
Norte (Sintro-RN) anunciou 

nesta quinta-feira 15, por meio de 
uma transmissão ao vivo nas redes 
sociais, que a categoria vai entrar 
greve em Natal a partir da próxima 
segunda-feira 19.

Os motoristas e cobradores de 
ônibus reclamam que as empresas 
não estão pagando vale-alimentação e 
plano de saúde.

Na “live”, representantes do Sin-
tro reclamaram ainda que a maioria 
dos trabalhadores está enquadrada 
no programa do Governo Federal que 
permite às empresas reduzir jornada 
e salário de funcionários, sem que o 
sindicato tenha participado das ne-
gociações.

O Agora RN procurou o Seturn, 
sindicato que representa as empresas, 
mas não obteve retorno até o fecha-
mento desta edição.

Categoria vai entrar em greve para cobrar pagamento de vale-alimentação e plano de saúde

Motoristas e cobradores 
decidem entrar em greve

RODOVIÁRIOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

o programa que o governo pretende 
lançar em breve para estimular os 
contribuintes a pagarem impostos em 
atraso. O programa de recuperação 
de créditos tributários depende de 
autorização da Assembleia Legislati-
va, que está discutindo o assunto. O 
projeto do Refis, enviado pelo governo 
Fátima Bezerra para o Parlamento no 
fim de setembro, prevê condições faci-
litadas para que potiguares possam se 
acertar com o Fisco.

O programa, caso seja aprovado 
sem mudanças pela Assembleia, vai 
permitir ao contribuinte parcelar em 
até 60 meses débitos com ICMS e IPVA 
lançados até julho de 2020, com 60% 
de desconto nos juros e multas. Para 
quem pagar à vista, o desconto poderá 
chegar a 95%.

PLANO MANSUETO
Além dessas quatro fontes, o go-

verno Fátima Bezerra também espera 
a aprovação, no Congresso Nacional, 
de um plano de recuperação fiscal para 
estados endividados.

A proposta, que é discutida por 
deputados e senadores desde 2019, 
prevê que o Governo Federal ajude es-
tados a captarem empréstimos junto 
aos bancos, atuando como “fiador”, 
exigindo em contrapartida que esta-
dos adotem uma série de medidas de 
controle de gastos.

Pela versão original do programa, 

o governo Fátima Bezerra esperava ter 
acesso a um empréstimo da ordem de 
R$ 1,1 bilhão.

O projeto foi batizado original-
mente de “Plano Mansueto”, em ho-
menagem ao idealizador do programa, 
o ex-secretário do Tesouro Nacional 
Mansueto Almeida.

Com a pandemia do novo coronaví-
rus, as discussões em torno do progra-
ma foram suspensas, mas devem ser 
retomadas na próxima semana, quando 
o relator da proposta, deputado Mauro 
Benevides Filho (PDT-CE), pretende 
apresentar a versão final do texto.

Nesta semana, Mauro Benevides 
disse que seu relatório vai propor 
medidas mais duras para os estados 
receberem o socorro financeiro, além 
das já anunciadas (como privatizações, 
Reforma da Previdência e teto de gas-
tos, sendo as duas últimas já realizadas 
pelo Governo do RN).

Entre as mudanças em relação 
ao texto original, Benevides afirmou 
que vai incluir uma multa de 10% 
caso o estado não cumpra as contra-
partidas previstas no plano de recu-
peração. O percentual será aplicado 
sobre o valor total da dívida que não 
está sendo paga.

“O Plano Mansueto não é o princi-
pal plano para pagamento dos salários 
atrasados. Mas continuamos interessa-
dos no projeto. Junto aos demais esta-
dos, estamos dialogando com o relator 
os detalhes do plano”, afirmou Aldemir 
Freire.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Determinei à equipe 
econômica toda a prioridade 
de me trazer uma proposta 
de pagamento das duas 
folhas. Se Deus quiser, vamos 
começar o pagamento 
dessas duas folhas já no 
início do próximo ano”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN, EM 30.SET

FONTES
1 – Aumento da arrecadação 
de impostos
2 – Crescimento dos repasses 
do Governo Federal
3 – Corte de gastos e
economia com Reforma
da Previdência
4 – Refis tributário (ainda 
analisado pela Assembleia)
5 – Novo “Plano Mansueto”
(empréstimo de R$ 1,1 bilhão)
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MARCELO HOLLANDA

Arroz, feijão, derivados do leite, 
óleo de soja e carne, produtos de 
limpeza e higiene pessoal. Tudo 

anda subindo de preço muito rápido, 
sem nada ter a ver com a sazonalidade.

“É a tal carestia da pandemia”, nas 
sábias palavras da comerciária Zefinha, 
que faz a feira semanal na Zona Norte, 
mas já olhou os preços pela zonas Sul e 
Oeste e não notou qualquer diferença.

“Acho que a vida está bem mais fácil pa-
ra a minha patroa do que para mim”, afirma 
ela, no que provavelmente está certa.

Hoje, com exceção de algum pro-
duto próximo ao vencimento ou aque-
les que os supermercados precisam 
desovar, mas sem descer demais o 
valor para que o santo do milagre não 
desconfie, “os preços estão todos pela 
hora da morte”, decreta Marli, dona de 
casa que mora na Zona Oeste de Natal.

“Faz tempo que eu nem olho mais 

para os queijos e troquei a carne de boi 
pela de frango depois que a de porco 
também começou a ficar cara”, afirma 
mais uma de tantas representantes 
da classe média, que também sente o 
custo de vida pesar, olhando com pre-
ocupação para 2021 sem a ajuda emer-
gencial do governo federal.

“Pense bem, como é que vai ficar?” 
– indaga incrédula, soltando um suspi-
ro profundo. O marido dela perdeu o 
emprego no começo da pandemia.

Para  o secretário-executivo da As-
sociação dos Supermercados do Rio 
Grande do Norte, João Marinho Dan-
tas, foi mais ou menos essa preocupa-
ção que levou o presidente nacional da 
entidade, João Sanzovo Neto, um mês 
atrás, a entrar no gabinete do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Depois de falar com o número 1 e 
incluir na conversa os ministros Paulo 
Guedes, da Economia, e Tereza Cristi-
na, da Agricultura, Sanzovo expressou 

APERTEM 
OS CINTOS. 

A FEIRA 
SUBIU!

ECONOMIA | A sensação de que as compras de supermercados 
sobem a cada semana contrasta com a preocupação dos mais 
pobres, que passarão a receber metade do auxilio emergencial 

antes que o benefício chegue ao fim, em dezembro

R$ 422,31 10% 51%
Valor da cesta básica 

em Natal no mês de setembro, 
segundo o Dieese

Foi a alta no conjunto 
dos alimentos na capital
potiguar durante o ano

É o percentual do salário-mínimo 
gasto pelo trabalhador no mês 

para comprar uma cesta básica

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - SINDUSFARMA
CNPJ/MF 62.646.633/0001-29

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, “Com base no parágrafo terceiro do artigo 25º e parágrafo terceiro do artigo 65º do 
Estatuto Social, ficam convocadas todas as empresas representadas pelo SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS - SINDUSFARMA, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se em caráter excepcional através de transmissão online em razão do Estado de Calamidade 
Pública declarada em decorrência da COVID-19, no dia 10 de dezembro de 2020, às 09:00 horas, ou em 
segunda convocação às 09:30 horas, com qualquer número de associados presentes online, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do dia:1) Autorização para alteração do Parágrafo Segundo, do art. 1º, do Estatuto 
Social, para a ampliação da base territorial fazendo constar o Distrito Federal e os estados do Acre, Alagoas, 
Amapá; Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe; 2) Autorização 
para venda de imóvel localizado na Rua Roque Petrella, 97 (antiga sede do Grupemef); 3) Outros assuntos de 
interesse associativo.” São Paulo, 14 de outubro de 2020. Omilton Visconde Júnior - Presidente.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Renovação da Licença de Operação, com prazo de validade até 
15/10/2026, para extração mineral de Feldspato em uma área de 2,88 hectares, na localidade Sítio Morcego, 
zona rural Lajes Pintadas – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.025/1998

KAIO CEZZAR CAMÊLO LEAL EULÁLIO
DIRETOR

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Autorização 
Especial – AE para a construção de um Canteiro de Obras para implantação do Bay de Conexão da LT 230 kV 
(SE Acauã – SE Lagoa Nova II) na Subestação de Energia Elétrica Lagoa Nova II,  a se localizar na Zona Rural 
do Município de Lagoa Nova/ RN. 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
GERENTE DE MEIO AMBIENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CERÂMICA SANTA EDWIRGES LTDA, 03.576.259/0001-73, que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para Fabricação de 
Artefato de Cerâmica, com prazo de validade até 09/10/2026, em favor da CERAMICA SANTA EDWIGES 
localizado na Rua do Chafariz, 10, CEP 59.290-000, Igreja Nova, Município de São Gonçalo do Amarante/RN.

ANRI PROTÁSIO DE LIMA 
SÓCIO-GERENTE

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CIMENTO AÇU LTDA, CNPJ: 17.852.181/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para 
Extração mineral de calcário, em uma área de 52,20ha com volume de 2000m3/mês, Localizado no lugar 
denominado Azilio Doce e Sítio do Meio, Zona Rural, Mossoró/RN.

RODRIGO ROBERTO E OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JOAO EDSON PAULINO DOS SANTOS, CNPJ nº 08.852.845/0001-17, torna público que requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, para um Comércio de Madeira (sem beneficiamento), localizado na Baixa da Raposa, Sítio Boa 
Vista S/N, Serra de São Bento/RN.

JOAO EDSON PAULINO DOS SANTOS
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RENDEGÁS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0016-01, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de 
Operação - LO, para Armazenamento e revenda de GLP Classe II e III, com capacidade até 1 de Classe II até 
1.560kg e um de Classe III até 6.240kg, totalizando 7.800kg, localizado na Rua São Pedro, 125, Conjunto Novo 
Horizonte, Jucurutu/RN.

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RENDEGÁS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0013-69, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de 
Operação - LO, para Armazenamento e revenda de GLP Classe IV, com capacidade até 12.480KG, localizado na 
Av. José Ernesto Alves, 582, Cruz de Monte, Parelhas/RN.

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO
PROPRIETÁRIO

LICENÇA INSTALAÇÃO- LI

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001 -89, com endereço a Rua do Passeio, 78, 
Centro, CEP 20021 -280, Município do Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação- LI para a Usina Fotovoltaica - UFV 
Serra do Mel IV com 48,12 MW ha de potencia total a ser instalada no município de Serra do Mel/RN em uma 
área total 100 ha.

ROBERT KLEIN
RESPONSÁVEL LEGAL

a preocupação do varejo de alimentos 
– um dos que mais cresceram no País 
com a pandemia – com o que chamou 
de “equilíbrio nas relações de consumo”.

Nessa ocasião, o presidente da 
Abras preveniu para a necessidade 
de se buscar alternativas para evitar 
que o câmbio não se reflita no valor os 
produtos no varejo e para que o abas-
tecimento da população se mantenha 
normalizado. Normalizado ele está, 
mas a que custo?

Explica João Marinho que, nesse 
caso, a relação dólar-real interfere di-
retamente nos preços do mercado in-
terno, especialmente de alimentos, na 
medida em que ela favorece os exporta-
dores que passam a mandar mais seus 
produtos para fora, enquanto o pouco 
que fica aqui dentro sofre os efeitos da 
lei da oferta e da procura.

Ou seja, com a demanda aquecida 
e a cadeia de suprimentos ainda se res-
tabelecendo dos efeitos da pandemia, a 
tendência de alta nos preços nas gôn-
dolas é uma consequência lógica.

“Hoje, quando alguém se depara com o 
quilo do frango congelado a menos de US$ 
2, é porque o fornecedor resolveu fazer essa 
promoção e o preço vai subir assim que es-
se estoque terminar”, diz Marinho.

Assim, quem deixou de consumir 
carne de boi para cair no frango ou no 
porco, com a pressão dessas novas de-
mandas, fará a lei da oferta e da procura 
atuar também sobre as aves e suínos.

“Como o governo não está inter-
vindo no câmbio, comprando dólar, 
aquecendo a especulação sobre a moeda 
americana, de duas uma: o País começa 
a exportar mais, de um lado, e a importar 
mais, de outro”, lembra João Marinho.  

Resultado disso: o preço do óleo 
de soja subindo, puxando outras altas, 
ligando o sinal de alerta nos consumi-
dores. E a mesma coisa acontecendo 
com outros produtos, num momento 
em que a cadeia de suprimentos ainda 
não está totalmente recuperada.

Os dados oficiais provam isso. A in-
flação de agosto último foi de 0,24%, se-
gundo o IBGE, revelando uma flagrante 
variação do IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), que é o 
principal indicador usado para medir a 
mudança de preços no País.

Nos últimos 12 meses, por conta 
dessa situação, o Brasil acumulou alta 
de 2,44%, pertinho da meta de inflação 
estabelecida pelo Banco Central, que é 
de 2,5% ao ano. Como conseqüência, o 
grupo alimentos registrou alta de 0,78% 
em agosto, fazendo disparar alguns 
produtos da cesta básica.

Enquanto as mensalidades de es-
colas e faculdades caíram, por exemplo, 
só os alimentos, seguidos dos transpor-
tes, mantiveram altas.

Elas foram puxadas por produtos 
como tomate, leite, carnes, frutas, arroz 
e óleo de soja, obtendo seu ápice com o 
limão, que subiu 42,2% no período.

Moral da história: com a redução 
do auxilio emergencial de R$ 600 para 
R$ 300, que passou a vigorar em setem-
bro, a sensação dos mais pobres é de 
frio na barriga.
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A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública divulgou nesta 
quinta-feira 15 nota técnica 
em que amplia a testagem 
sorológica da Covid-19 pa-
ra toda a população do Rio 
Grande do Norte. A partir de 
agora, as pessoas sintomáti-
cas (após 14 dias do início dos 
sintomas) e também as que 
não apresentaram sintomas, 
podem procurar as unidades 
municipais de saúde para re-
alizar a coleta.

Os testes serão aplicados 
apenas em pacientes que 
não têm previamente resul-
tado positivo para detecção 
do vírus Sars-CoV-2 através 
da técnica RT-PCR. Os kits 
para diagnóstico já foram 
distribuídos aos Laborató-
rios do estado: Laboratório 
Central de Saúde Pública 
(Lacen), em Natal; Labora-
tório Regional de Caicó (La-
rec); Laboratório Regional de 
Mossoró (Larem); e o Labo-
ratório Regional de Pau dos 
Ferros (LAREPF).

A metodologia utilizada 
para a detecção de anticorpos 
é o imunoensaio por quimio-
luminescência in vitro para a 
determinação qualitativa de 
anticorpos de IgM e IgG para 
o novo Coronavírus, sendo 
a Imunoglobulina M mais 
associada a uma exposição 
recente ao vírus e a Imuno-
globulina G a uma exposição 
mais tardia.

A Sesap lembra que para 
a testagem de pacientes com 
sintomas agudos, deve ser 
priorizada a realização dos 
testes de RT-PCR, considera-
do padrão-ouro para diagnós-
tico, destinado a toda a popu-
lação sintomática, indicado 
para ser realizado até o 7º dia 
de início de sintomas.

De acordo com o boletim 
epidemiológico desta quinta-
-feira 15, o Rio Grande do Norte 
tem 74.352 casos con� rmados 
para Covid-19 desde o início 
da pandemia. Além disso, há 
43.171 suspeitos.  Com relação 
ao número de mortes, a Co-
vid-19 já ceifou a vida de 2.436 
potiguares. 

GOVERNO AMPLIA 
TESTAGEM 
SOROLÓGICA DA 
COVID-19

EIXO NORTE | Ministério do Desenvolvimento Regional lança nesta sexta-
feira 16 a licitação do ramal de acesso para as águas da transposição

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
lança nesta sexta-feira 16 o 

processo licitatório para o Ramal do 
Apodi/Salgado. O sistema hídrico será 
o responsável por trazer as águas do 
Eixo Norte do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco até o Rio Grande 
do Norte, além de permitir acesso dos 
recursos hídricos aos estados do Ceará 
e Paraíba. O valor global do empreendi-
mento está orçado em R$ 1,77 bilhão e 
são previstos quatro anos de execução. 
Ao todo, 750 mil pessoas em 48 cidades 
dos três estados serão bene� ciadas.

Com a licitação, o Ministério do 
Desenvolvimento Regional inicia a 
última etapa de ações para integrar o 
Eixo Norte da transposição do Rio São 
Francisco. Em 26 de junho, o presiden-
te acionou, de forma o� cial, as com-
portas para o Eixo Norte.

Com a ação, a água que já abastece 
o Reservatório Milagres, em Pernam-
buco, passará pelo Túnel Milagres, na 
fronteira dos dois estados, começará a 
encher o Reservatório Jati, no Ceará, e 
seguirá, por � m, até a Paraíba e o Rio 
Grande do Norte.

No território potiguar, as águas se-
rão canalizadas pelo Rio Piranhas até 

desembocar na Barragem de Oiticica. 
Serão mais de 100 quilômetros de per-
curso.

O Projeto de Integração do Rio 
São Francisco soma hoje 477 quilôme-
tros (km) de extensão em dois eixos, o 
Norte com 260 km e o Leste com 217 
km, e, de acordo com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, é o maior 
empreendimento hídrico do País.

Quando todas as estruturas e sis-
temas complementares nos estados 
estiverem em operação, cerca de 12 
milhões de pessoas em 390 municípios 
de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio 
Grande do Norte serão bene� ciadas 
com abastecimento de água, informou 
a pasta.

O anúncio será feito em Fortaleza, 
no Ceará, onde o ministro cumpre 
agenda o� cial. Durante a solenidade, 
o ministro Rogério Marinho também 
vai anunciar propostas de três Medi-
das Provisórias. As ações têm como 
foco a reestruturação dos fundos de 
desenvolvimento das Regiões Nordes-
te (FDNE), da Amazônia (FDA) e do 
Centro-Oeste (FDCO), que deverão ter 
alteração na sua natureza e passarão a 
� nanciar projetos para a captação de 
investimentos privados.

Valor global do empreendimento será de R$ 1,77 bilhão e são previstos quatro anos de obras

RN fica mais perto de 
receber águas do Rio 
São Francisco

EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Avenida Governador Aluízio Alves, 174, Centro. CEP 59.178-000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
   BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis deste município de Tibau do Sul, da Comarca de 
Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei. 
   FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados e aos que virem o presente ou dele tomarem conhecimento, que: em 
cumprimento ao disposto no ARTIGO nº 213, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973, em vigor a partir do dia 01.01.1976, e, em 
especial a Lei nº 10.931/2004 – Retificação Consensual de Registro Imobiliário, que se encontra tramitando pelo 
expediente deste Cartório Extrajudicial, o PROCESSO DE RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO,  requerida 
por – Regina Molina – CPF/MF nº 089.013.378-60, por seu procurador – Dr. Ítalo Marinho Soares de Menezes – 
OAB/RN 17.095.-  O processo trata-se da RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA do IMÓVEL URBANO, COM 
ACRÉSCIMO DE ÁREA, que após verificação “in loco”, constatou-se que:- No título de origem = 432,00m² – Para 
retificação = 450,38m², situado neste município de Tibau do Sul-RN, à Rua da Albacora – Praia da Pipa, objeto da 
matrícula nº 338, perante este  Cartório de Registro de Imóveis, do município de Tibau do Sul-RN, integrante do Livro 
nº 2-Registro Geral.- A retificação se dá em decorrência do acréscimo de área ocorrido após àquela verificação técnica 
e para o GEORREFERÊNCIAMENTO daquela área junto ao Cartório de Registro de Imóveis.-  E, diante da ausência 
expressa dos confinantes:  Marinete Gomes de Souza – Mônica Cristina dos Santos e Carl André Ziemann (este último, 
não possui imóvel registrado), as duas primeiras, proprietárias dos imóveis objetos das matrículas nºs 341 e 346, 
ambas, integrantes do Livro nº 2-Regisro Geral, deste Cartório de Registro de Imóveis, deste município de Tibau do 
Sul-RN.- SENDO assim, foi requerida suas notificações por edital, para se manifestarem no prazo legal, nos termos do 
§ 3º do art. 213, da Lei nº 6.015, de 01.01.1976, ficam NOTIFICADOS os confrontantes acima mencionados, do 
inteiro teor dos trabalhos técnicos depositados neste Cartório, podendo impugnar fundamentadamente ditos trabalhos, 
no  prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da 2ª publicação deste Edital.- A impugnação deverá ser entregue neste 
Cartório, situado na Avenida Governador Aluízio Alves, nº 174 – Centro – Tibau do Sul-RN – CEP: 59178-000, durante 
os dias e horas regulamentadas.- E, nos termos do § 4º do art. 213, da LRP, a falta de impugnação no prazo, resultará 
na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de registro. 
Eu, Benedito Fagundes Pereira, notário público e registrador desta Circunscrição do Registro Imobiliário, deste 
município de Tibau do Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, digitado e impresso, 
subscrevo e assino.- Dou Fé.- 
 

Tibau do Sul/RN, 16.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
3ª Vara da Comarca de Assu 

RUA DR. LUIZ CARLOS, 230, Fórum da Justiça Estadual, NOVO HORIZONTE, AÇU - RN - CEP: 59650-000 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 

O(A) Doutor(a) MARIVALDO DANTAS DE ARAUJO, Juiz de Direito da 3ª da Vara desta Comarca, na forma da lei e no 
uso de suas atribuições, etc.  
FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de PROCEDIMENTO COMUM 
CÍVEL (7), processo de nº 0800013-96.2019.8.20.5100, proposta por Companhia Energética do Rio Grande do Norte - 
COSERN contra JARDIM DO VALE ASSU EMPREENDIMENTO LTDA, tendo sido determinada a CITAÇÃO dos RÉUS 
EM LUGAR INCERTO E OS EVENTUAIS INTERESSADOS, para  
FINALIDADE: Responder a ação no prazo de quinze (15) dias a contar da fluência do prazo do edital, sob pena de 
revelia.          ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC/2015).Em caso de revelia, será nomeado curador especial.  
DADO E PASSADO nesta Comarca de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, aos 08/09/2020.. Eu, digitei, [Waldir 
Tavares da Silva], [Chefe de Secretaria], conferi e assino.  

Assu/RN, 8 de setembro de 2020. 
MARIVALDO DANTAS DE ARAUJO 

Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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RN tem média 
de um terremoto a 
cada 2 dias em 2020, 
aponta UFRN
SISMOLOGIA | De 1º de janeiro ao dia 13 de outubro deste ano já foram sentidos 147 terremotos no estado, 
segundo  Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O número é mais que 
o dobro do registrado no mesmo período de 2019

ANDERSON BARBOSA

A terra anda agitada no Rio Gran-
de do Norte. Este ano, a média 
é de um terremoto a cada dois 

dias, segundo dados do Laboratório 
Sismológico da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (LabSis/
UFRN). De 1º de janeiro ao dia 13 deste 
mês – data em que ocorreu o último 
abalo sísmico em território potiguar 
– já foram sentidos 147 terremotos no 
estado. O número é mais que o dobro 

do registrado no mesmo período de 
2019, quando foram contabilizados 66 
abalos.

O aumento dos fenômenos, no 
entanto, não significa que há motivos 
para preocupação. “Não há motivo pa-
ra pânico. Estamos registrando mais 
abalos sísmicos porque estamos mo-
nitorando mais e melhor a terra”, disse 
ao Agora RN o professor Aderson Fa-
rias Nascimento, titular do Departa-
mento de Geofísica e coordenador do 
Laboratório Sismológico da UFRN.

Ainda de acordo ele, com o moni-
toramento sistemático do solo, é “na-
tural que ocorra o crescimento dos re-
gistros de tremores”, acrescentou. Um 
terremoto, ou simplesmente um sis-
mo, é o resultado de uma súbita libe-
ração de energia na crosta do planeta, 
geralmente por conta do choque entre 
placas tectônicas, o que cria ondas sís-
micas. E essa é uma atividade bastante 
comum não apenas no Rio Grande do 
Norte, mas em toda a região Nordeste 
do Brasil. A região do entorno de Pedra Preta, distante pouco mais de 120 quilômetros da capital potiguar, é a que mais treme: foram 30 tremores de terra ao longo de todo o ano de 2020

Laboratório potiguar também analisa a sismicidade em várias regiões do Nordeste, com o Recôncavo Baiano e o Agreste Pernambucano

TERREMOTO 
DE 1986 AINDA É 
O MAIS FORTE JÁ 
REGISTRADO NO RN

Os terremotos que abalaram 
o município de João Câmara em 
1986 continuam sendo os eventos 
mais fortes já sentidos no estado. 
O primeiro abalo aconteceu no dia 
21 de agosto daquele ano, e alcan-
çou 4.3 na Escala Richter. No mês 
seguinte, foram dois eventos sísmi-
cos: 4.3 e 4.4, respectivamente. O 
terremoto principal aconteceu no 
dia 30 de novembro, com magni-
tude de 5.1. Ele foi seguido por cen-
tenas de réplicas, quatro delas com 
magnitude maior ou igual a 4.0.

Danos significativos ocorre-
ram tanto na área urbana como 
na rural, fazendo com que grande 
parte da população abandonasse a 

cidade. Os tremores destruíram ou 
danificaram cerca de 4.000 casas. 
Pelo menos 500 delas precisaram 
ser reconstruídas. Os tremores fo-
ram sentidos em Natal, a mais de 
80 quilômetros de distância.

Presidente da república na 
época, José Sarney e vários minis-
tros visitaram a área atingida. A 
imprensa nacional também acom-
panhou os fatos, inclusive mon-
tando acampamentos na cidade.

A atividade sísmica em João 
Câmara é ocasionada devido a 
movimentos de placas tectônicas, 
pois o município está localizado 
em cima da falha geológica deno-
minada de “Samambaia”. A falha 
também corta os municípios de 
Pureza, Poço Branco, Taipu e 
Parazinho.  Segundo o LabSis, a 
falha geológica mede 38 km de 
extensão, fica entre os estados do 
Rio Grande do Norte e Ceará e é a 
maior do país.

Em João Câmara, município que ficou famoso em 1986 por causa de grandes terremotos, foram registrados 17 abalos no ano passado. Este ano, já foram 25 ocorrências catalogadas, totalizando mais de 40 tremores de terra. Terremotos de 1986 continuam sendo os eventos mais fortes já sentidos no estado. O primeiro abalo aconteceu no dia 21 de agosto daquele ano, e alcançou 4.3 na Escala Richter
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PRAZER EM TER VOCÊ

SUÍTE
EXECUTIVO

R$ 90,00
3 HORAS

sorteio
*UmA permanência de 3 horas 

quer saber 
como participar?

APONTE A CÂMERA DO SEU 
SMARTPHONE E confira

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A região do entorno de Pedra Preta, distante pouco mais de 120 quilômetros da capital potiguar, é a que mais treme: foram 30 tremores de terra ao longo de todo o ano de 2020

Equipamento para medir abalos sísmicos

PEDRA PRETA, JOÃO 
CÂMARA E CARAÚBAS 
SÃO AS REGIÕES 
QUE MAIS TREMEM

LABORATÓRIO DE 
SISMOLOGIA DA UFRN 
AUXILIA ENGENHARIA DE 
GRANDES CONSTRUÇÕES

A região do entorno de Pedra 
Preta, distante pouco mais de 120 
quilômetros da capital potiguar, 
é a que mais treme. Pelo menos 
vem sendo assim este ano. Ainda 
de acordo com o LabSis/UFRN, 
um único abalo foi registrado no 
município em 2019. Agora em 2020, 
porém, já foram contabilizados 
30 terremotos na região. O último 
aconteceu na madrugada da terça-
-feira 13, por volta 4h, e teve magni-
tude de 1.8 na Escala Richter.

Em Caraúbas, no Oeste poti-
guar, o solo também anda inquieto. 
Em 2019 foram 5 tremores registra-
dos. Este ano, a região já acumula 
26 abalos.

Já em João Câmara, município 
que � cou famoso em 1986 por cau-
sa de grandes terremotos, foram re-
gistrados 17 abalos no ano passado. 
Este ano, já foram 25 ocorrências 
catalogadas, totalizando mais de 
40 tremores de terra.

“Como laboratório, operamos 
principalmente no apoio à Defesa 
Civil no intuito de subsidiar, com 
informações técnicas, a sismicida-
de em várias regiões do Nordeste 
do Brasil, com destaque para 
o Recôncavo Baiano, o Agreste 
Pernambucano, a borda da Bacia 
Potiguar – que é a região de Assu, 
João Câmara, Taipu, Dr. Severiano 
– e também o Norte e Noroeste 
do Ceará, assim como também o 
Maranhão”, destacou o professor 
Aderson Farias Nascimento. “Tam-
bém prestamos esclarecimentos à 
população sobre os fenômenos sis-
mológicos. Além disso, usamos a 
sismologia como uma ferramenta 

para investigar o interior da terra, 
e também possuímos vários pro-
jetos que auxiliam empresas de 
exploração de petróleo, parques 
eólicos, termelétricas, por exem-
plo, com informações sobre riscos 
e perigos sísmicos”, acrescentou o 
coordenador do LabSis/UFRN. 

O LabSis/UFRN possui esta-
ções permanentes de monitora-
mento em Riachuelo, Paraú, Pau 
dos Ferros, João Câmara e Pedro 
Velho.

Em João Câmara, município que ficou famoso em 1986 por causa de grandes terremotos, foram registrados 17 abalos no ano passado. Este ano, já foram 25 ocorrências catalogadas, totalizando mais de 40 tremores de terra. Terremotos de 1986 continuam sendo os eventos mais fortes já sentidos no estado. O primeiro abalo aconteceu no dia 21 de agosto daquele ano, e alcançou 4.3 na Escala Richter

147
é o número de registros de 

terremotos em 2020

Também prestamos 
esclarecimentos à população 
sobre os fenômenos 
sismológicos. E usamos 
a sismologia como uma 
ferramenta para investigar 
o interior da terra, e 
também possuímos vários 
projetos que auxiliam 
empresas de exploração de 
petróleo, parques eólicos, 
termelétricas no RN, por 
exemplo”

“

ADERSON FARIAS NASCIMENTO
COORDENADOR DO LABSIS
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RN tem três candidatos a vereador 
presos em menos de 48 horas
COSTA BRANCA | Registros mais recentes foram de Romário Pereira da Silva e de Gisckard Ranniery Lacerda 
da Silva, que disputam vaga na Câmara de Areia Branca, presos por suspeita de envolvimento com o tráfico

As exportações do Rio Grande do 
Norte se mantiveram em alta 
em setembro, mas ainda foram 

insu� cientes para suplantar o forte 
impacto gerado pela pandemia. Entre 
janeiro e setembro, os envios ao exte-
rior acumulam queda de quase 49% no 
comparativo com o mesmo intervalo 
do ano passado, reduzindo os volumes 
de operações de US$ 269,8 milhões pa-
ra US$ 180,8 milhões.

Entretanto, as importações no pe-
ríodo apresentaram alta de aproxima-
damente 10% no período, crescendo de 
US$ 121,6 milhões, em 2019, para US$ 
134 milhões este ano. Por isso, o saldo 
da balança comercial potiguar nos no-
ve primeiros meses de 2020 é positivo 
em US$ 46,7 milhões. O montante é 
68% menor que  o volume registrado 
nos nove primeiros meses de 2019.

Balança comercial 
potiguar acumula no 
ano um superávit de 
US$ 46,7 milhões

EXPORTAÇÕES

APolícia Civil do Rio Grande do 
Norte prendeu nesta quinta-fei-
ra dois candidatos a vereador  

no município de Areia Branca suspei-
tos de envolvimento com o trá� co de 
drogas. Os dois homens foram detidos 
durante a ação batizada de Operação 
Costa Branca.

Um dos presos é Romário Pereira 
da Silva, de 30 anos, que disputa a elei-
ção deste ano pelo PSC. Com ele foram 
apreendidos 4 pés de maconha, segun-
do o delegado Alex Wagner, titular da 
Delegacia Especializada de Narcóticos 
de Mossoró (Denarc).

O outro candidato preso em Areia 
Branca foi Gisckard Ranniery Lacerda 
da Silva, o Raniere da Somobam. Ele foi 
preso no início da manhã desta quinta 
15, também durante a Operação Costa 
Branca. Ele disputa uma vaga na Câ-

mara pelo PSDB. Com ele foi apreendi-
do um revólver.

Policiais civis da Delegacia Espe-
cializada em Narcóticos (Denarc) de 
Mossoró que de� agraram a Operação 
“Costa Branca” cumprirma com sete 
mandados de prisão preventiva e de 
nove mandados busca e apreensão nos 
municípios de Mossoró, Areia Branca 
e Porto do Mangue, decorrentes de in-
vestigação relativa ao trá� co de drogas 
e associação para o trá� co na região.

Ao longo das diligências, foram 
apreendidos veículos, duas armas de 
fogo, munições, cocaína, maconha, 
vasta quantia em dinheiro e apetrechos 
para promoção do trá� co de drogas. 

Além dos candidatos ao Legisla-
tivo, também foram presos Glaysson 
Wendson Lacerda Silva, 35 anos, irmão 
do candidato Giskard Ranniery, preso 

em na própria residência. Já Rafael Le-
andro de Amorim, mais conhecido co-
mo “Galego”, 27 anos, foi preso em sua 
residência no município de Mossoró.

Com a prisão dos dois candidatos 
no município de Areia Branca, sobe 
para 3 o número de candidatos a vere-
ador presos suspeitos de envolvimento 
com crimes no estado.

A primeira prisão de um candidato 
envolvido das eleições de 2020 aconte-
ceu no município de Ipueira, no Seridó 
potiguar. Foi nas primeiras horas da 
manhã da quarta-feira 14, durante a 
operação Sombras, de� agrada pela Po-
lícia Federal em uma investigação con-
tra um grupo suspeito de atacar car-
ros-fortes. Jovani Medeiros de Araújo, 
que disputa a eleição pelo PL, foi preso 
em casa. Com ele foram apreendidas 
duas armas de fogo.

REPRODUÇÃO

 Gisckard Ranniery Lacerda da Silva (PSDB) e Romário Pereira da Silva (PL) disputam vagas na Câmara Municipal de Areia Branca

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -  SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS -  CNPJ: 08.483.240/0001-04 

Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN – Fone (84) 3273-2404 
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública 

 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

          A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com base 
no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.  
Solicitante: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR (Carteira de Identidade nº 100.046.770-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 034.451.637-74).  
Área objeto da usucapião: “um terreno situado na Rua Estudante Josenildo Dantas, s/n, Lotes 09 e 10 da Quadra A-
02, do Loteamento Balneário Petrópolis, povoado de Areia Branca, zona de expansão urbana do município de São 
José de Mipibu/RN, com área total de 3.650,00 metros quadrados, apresentando os seguintes limites e dimensões: inicia -
se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.334.480,09 m E e 251.436,16 m; deste segue confrontando 
com a propriedade da empresa QUEIROZ OLIVEIRA – Miguel Arcanjo de Oliveira, com azimute de 100º00’14” por uma 
distância de 40,00 m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.334.475,43 m e E 251.472,45 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Lucian da Rocha Silva Junior, com azimute de 191º52’05” por uma distância de 92,00 m, até o ponto V3, 
de coordenadas N 9.334.382,42 m e E 251.456,51 m; deste segue confrontando com a Rua Estudante Josenaldo Dantas, 
com azimute de 283º09’08” por uma distância de 40,00 m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.334.391,53 m e E 251.417,55 
m; finalmente, do ponto V4 segue até o ponto V1 (início da descrição), confrontando com a propriedade de Marcelo Joaquim 
Pessoa de Oliveira, com azimute de 11º52’05” por uma distância de 90,50 m, até o ponto V1, onde teve iníc io essa descrição, 
imóvel registrado junto ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN, na matrícula nº 975 e 978, sendo a área utilizada 
para plantação e demais atividades; o lote 09 possui inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0180.0000.0 e 
sequencial nº 1.003268.1 e o lote 10 possui inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0200.0000.3 e sequencial nº 
1.003269.0, imóvel registrado junto ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN. 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.) 

São José de Mipibu/RN, 09.10.2020 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -  SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS -  CNPJ: 08.483.240/0001-04 

Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN – Fone (84) 3273-2404 
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública 

 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

          A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com base no 
Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário 
Solicitante: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR (Carteira de Identidade nº 100.046.770-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 034.451.637-74).  
Área objeto da usucapião: “um terreno situado na Rua Estudante Josenildo Dantas, s/n, Lotes 17 e 18 da Quadra A-
02, do Loteamento Balneário Petrópolis, povoado de Areia Branca, zona de expansão urbana do município de São 
José de Mipibu/RN, com área total de 4.130,00 metros quadrados, apresentando os seguintes limites e dimensões: inicia -
se a descrição deste perímetro no ponto V1, de coordenadas N 9.334.456,61 m E e 251.589,49 m; deste segue confrontando 
com a propriedade da empresa QUEIROZ OLIVEIRA – Miguel Arcanjo de Oliveira, com azimute de 101º00’16” por uma 
distância de 40,00 m, até o ponto V2, de coordenadas N 9.334.448,97 m e E 251.628,77 m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Lúcia de Fátima Araújo, com azimute de 192º50’19” por uma distância de 104,00 m, até o ponto V3, de 
coordenadas N 9.334.347,57 m e E 251.605,67 m; deste segue confrontando com a Rua Estudante Josenaldo Dantas, com 
azimute de 283º09’08” por uma distância de 40,00 m, até o ponto V4, de coordenadas N 9.334.356,67 m e E 251.566,71 m; 
finalmente, do ponto V4 segue até o ponto V1 (início da descrição), confrontando com a propriedade de Lucian da Rocha 
Silva Junior, com azimute de 12º50’19” por uma distância de 102,50 m, até o ponto V1, fechando assim o perímetro, conforme 
Levantamento Planimétrico Georreferenciado, Memorial Descritivo e ART, arquivados nestas Notas, imóvel registrado junto 
ao registrado  de imóveis de São José de Mipibu/RN, na matrícula nº 976, sendo a área utilizada para plantação e demais 
atividades; possuindo a inscrição imobiliária municipal nº 2.0006.002.01.0340.0000.0 e sequencial nº 1.003276.2  e 
2.0006.002.01.0360.0000.8 e sequencial nº 1.003277.0.  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.)  

São José de Mipibu/RN, 09.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. LIA HECKER LUZ, brasileira, solteira, jornalista, portadora do RG sob o n° 206.259.262-7 e inscrita no 
CPF/MF sob o n° 700.985.060-72, residente e domiciliada na Rua Des. Jaime Jenner Aquino, 50, Casa 02, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP: 59.090-710, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 
661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Sítio Mangabeira, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 800,00m² (oitocentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.031.05.1380.0000.6, e sequencial número 1.008051.1, CEP: 59.178-000.  
limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 28,44m, com a Sra. Viviane Inojosa;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
28,30m, com a Sra. Livia Patricia Melo da Silva;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 28,26m, com o Cond. Bouganville;- e, ao 
Oeste, do ponto P4 ao P1 com 28,31m, com a Sra. Marília Di Cesare e Travessa Sitio Mangabeira.   Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 120.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Cond. Bouganville, a Sra. Marília Di Cesare, a Sra. Livia 
Patricia Melo da Silva, a Sra. Viviane Inojosa, 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, 16.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 803.462/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a 2ª chamada da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020, tendo como 
objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA SOROLÓGICA DE BANCADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA (CALAZAR), 
DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL 
DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  19 de 
outubro de 2020. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 04 de novembro de 2020 às 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 04 de novembro de 2020 às 08hs01min. As especificações 
estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se 
d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s :  h t t p : / / w w w. p o r t a l d e c o m p r a s p u b l i c a s . c o m . b r  e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3900.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de outubro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

CASABELLA CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - CNPJ: 11.291.349/0001-46 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
A CASABELLA Construção, Compra e Venda de Imóveis, localizada na rua Manoel Ovídio nº 1381, Barro Vermelho, 
Natal/RN CEP: 59.022-620, através de sua Diretoria, devidamente representada pelo sócio DIOGO GIL DA SILVA 
VEIGA, CONVOCA através do presente edital, todos os demais promitentes compradores do Residencial Olho 
D’agua III para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27 de outubro de 2020 (terça-feira) em 
Natal/RN no CONDOMÍNIO TYROL BUSINESS CENTER (Salão de eventos), localizado na Av. Rodrigues Alves,800 - 
Natal/RN 59020-200, às 19:00 horas, com a seguinte pauta do dia: 
1. Criação da Comissão dos Representantes do Empreendimento - CRE 
Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for contabilizado o número mínimo de participantes, 
será realizada nova chamada, após decorridos 30 (minutos) do horário marcado para o seu início. 
Observações Importantes: Em segunda chamada, a Assembleia Geral se instaura com qualquer número de 
participantes. 
Os Associados que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão nomear procuradores, através de 
instrumento com firma devidamente reconhecida em Cartório, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para 
votar em seu nome. 
Lembro-lhes que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações desta Assembleia Geral todos aqueles que se 
encontrem em débito com suas obrigações contratuais. 

Natal/RN, 15 de outubro de 2020. 
CASABELLA CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 

DIOGO GIL DA SILVA VEIGA - CPF: 700.338.244-01 
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O  Índice do medo do desemprego, 
calculado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 

ficou em 55 pontos em setembro de 
2020. O valor está 3,2 pontos abaixo do 
mesmo período do ano passado e de-
monstra que as medidas de proteção 
ao emprego, adotadas a partir de mar-
ço de 2020, contribuíram para aumen-
tar a sensação de segurança da popu-
lação empregada. Foram entrevistadas 
2 mil pessoas em 127 municípios entre 
17 e 20 de setembro.

De acordo com o gerente de Análi-
se Econômica, Marcelo Azevedo, entre 
os motivos para a queda do índice, 
pesaram o auxílio emergencial e a re-
tomada gradual das atividades comer-
ciais e produtivas dos últimos meses. 
Mas, ressalta que,  embora tenha caído 
para a população como um todo, “o 

medo do desemprego aumentou em 
certos perfis da população, como os 
mais jovens, com renda familiar supe-
rior a cinco salários mínimos e pessoas 
com ensino superior”, avalia Marcelo 
Azevedo.

De acordo com a pesquisa, as 
mulheres têm um medo muito maior 
do desemprego do que os homens. O 
índice para homens é de 46,8 pontos. E 

para as mulheres 62,4 pontos. Os mais 
jovens também são os mais temerosos. 
Para a população entre 16 e 24 anos, 
o índice é de 57,9 pontos, enquanto o 
indicador para as pessoas com mais de 
55 anos foi de 48,9 pontos.

Entre as regiões, a pesquisa mos-
trou que o medo do desemprego é 
maior no Nordeste, onde ficou em 61,2 
pontos, e menor na região Sul, onde 
o indicador foi de 43 pontos. A popu-
lação que recebe um salário mínimo 
também é a mais preocupada, com 
65 pontos. Pessoas com renda familiar 
acima de cinco salários mínimos regis-
traram 42,2 pontos. Entre as pessoas 
que estudaram somente até a 4ª série 
do ensino fundamental, o índice é de 
59,2 pontos. Aqueles com nível supe-
rior têm uma preocupação menor, o 
dado foi de 50,1 pontos.

Medo do desemprego caiu em 
setembro, aponta pesquisa da CNI
PANDEMIA | Índice está abaixo do mesmo período do ano passado mas já mostra que as medidas de proteção 
ao emprego, adotadas desde março, contribuíram para a sensação de segurança da população empregada

De acordo com o CNI, entre os motivos para a queda do índice, pesaram o auxílio emergencial e a retomada gradual das atividades produtivas

55
é o índice de medo de 

desemprego de setembro

Com uma produção de 20,7 mil 
toneladas, o Rio Grande do Nor-
te se mantém como maior pro-

dutor de camarão do Brasil. A quan-
tidade corresponde a 38,2% de todo 
o camarão produzido em território 
nacional. Os dados foram divulgados 
nesta quinta-feira 15 e fazem parte da 
Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 
2019 do IBGE. As 20,7 mil toneladas 
geraram R$ 555,4 milhões, o que re-
presenta 46,8% do valor de produção 
de camarão do Brasil em 2019. É o 
terceiro ano seguido de crescimento 
da carcinicultura norte-rio-grandense.

Entre os dez municípios com 
maior produção de camarão do Brasil, 
seis são do Rio Grande do Norte: Pen-
dências, Canguaretama, Arês, Mosso-
ró, Senador Georgino Avelino e Nísia 
Floresta. 

Produção de camarão 
cresce pelo terceiro ano 
seguido no RN e chega 
a 20,7 mil toneladas 

LIDERANÇA

 
6º OFÍCIO DE NOTAS  

Privativo do Registro Imobiliário da 2ª Circunscrição da Comarca de Natal/RN 
Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 

Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de Macedo Melo – 
 Andréa Carla Monteiro de Carvalho 

Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN - Fones: (84) 3211-5995 – 3211-
5217 – 3211-2316 - Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 

____________________________________________________________________________ 
EDITAL (Prazo 15 dias) 

 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado 
à Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 16:00 
horas, atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária empresa Comercial Eloi Chaves Ltda., do terreno 
Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado à Avenida Alexandrino de Alencar, esquina com a Travessa Manoel 
Juvêncio, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, medindo 155,20m²/Carta de Aforamento nº 19.090, no qual 
se acha edificado o prédio nº 469 daquela Avenida, com o título aquisitivo registrado nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "2" de 
Registro Geral na matrícula nº 49.829, vem por meio deste, convocar a Sra. Maria Alves da Câmara, confrontante dos 
limites sul e leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da Requerente 
Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a 
finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado 
pelo Engenheiro Civil, Dr. Euripedes de Medeiros Júnior (RNP: 2101541947) conforme ART nº RN20190285094 de 
27.08.2019 do CREA/RN, apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante mencionada, o Embargo 
(não concordância)  dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela 
vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado (15 dias) implicará em 
anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004. 

Natal/RN, 02 de outubro de 2020 
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6º OFÍCIO DE NOTAS  
Privativo do Registro Imobiliário da 2ª Circunscrição da Comarca de Natal/RN 

Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 
Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de Macedo Melo – 

 Andréa Carla Monteiro de Carvalho 
Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN - Fones: (84) 3211-5995 – 3211-

5217 – 3211-2316 - Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 
____________________________________________________________________________ 

EDITAL (Prazo 15 dias) 
 Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado 
à Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 16:00 
horas, atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária empresa Comercial Eloi Chaves Ltda., do terreno 
Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado à Avenida Alexandrino de Alencar, esquina com a Travessa Manoel 
Juvêncio, no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, medindo 155,20m²/Carta de Aforamento nº 19.090, no qual 
se acha edificado o prédio nº 469 daquela Avenida, com o título aquisitivo registrado nesta 2ª CRI-Natal/RN, no Livro "2" de 
Registro Geral na matrícula nº 49.829, vem por meio deste, convocar a Sra. Maria de Lourdes Câmara Eufrásio, 
confrontante do limite leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da 
Requerente Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta 
publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com levantamento 
topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Euripedes de Medeiros Júnior (RNP: 2101541947) conforme ART nº 
RN20190285094 de 27.08.2019 do CREA/RN, apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei adiante 
mencionada, o Embargo (não concordância)  dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu 
invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado 
(15 dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004. 

Natal/RN, 02 de outubro de 2020 

 
2x8,5 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA SÍNDICO E SUBSÍNDICO DO CONDOMÍNIO BOSQUE DAS 

PALMEIRAS – 2020/2021 
Conforme consta no Regimento Interno e nas Normas para as Eleições Gerais do Condomínio Bosque das Palmeiras, 
aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 11/06/2015, e também aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada virtualmente, em 13/10/2020, esta Comissão Eleitoral, devidamente constituída e aclamada na 
citada Assembleia, vem através deste Edital chamar aos interessados, condôminos deste condomínio que queiram 
concorrer aos cargos de Síndico e Subsíndico, para o período de 31/10/2020 a 31/05/2021, e ainda, de acordo com os 
Artigos 27 e 28 da Convenção condominial, para se inscreverem junto à sede da Administração, de acordo com as 
instruções abaixo descritas. Também chamamos para fazerem sua inscrição, os interessados em atuarem como 
Presidente e Secretário na Assembleia para eleição, objeto deste Edital. A data será divulgada por esta Comissão após 
a homologação dos nomes dos candidatos. A Assembleia será realizada em formato virtual, de acordo com a Lei nº 
14010, de 10/06/2020, Capítulo III e seus artigos.   
O Regulamento Eleitoral está disponível no site www.compactanet.com.br no APP, área do condômino, e na 
Administração deste Condomínio, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:30h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h, e aos  
sábados, das 08:00h às 11:00h. 
Instruções: 
1 – Os candidatos aos cargos de Síndico e Subsíndico devem atender aos seguintes critérios, de acordo com o Artigo 
3º das Normas para as Eleições Gerais do Condomínio: 
a) Seja maior de 18 anos e civilmente capaz (proprietários, promitentes compradores ou cessionários), devidamente 
munidos de documentos que comprovem tais qualidades; 
b) Estejam em dia na data de inscrição, com todas as suas obrigações condominiais, ratificado por esta Comissão 
Eleitoral; 
c) Seja cônjuge ou companheiro (a), que mantenha união estável com o condômino, e que seja reconhecida 
juridicamente esta sociedade ou apresentem declaração de próprio punho do condômino proprietário, atestando a 
união estável, com firma reconhecida; 
d) Tendo integrado administrações anteriores como Síndico ou Subsíndico, e que tiveram sua prestação de contas 
aprovadas; 
e) Não tenha relação comercial, formal ou informal, com o condomínio incluindo familiares até terceiro grau; e 
f) Não seja membro da Comissão Eleitoral, ou seu parente até o terceiro grau. 
g) Deverão preencher a Ficha de Inscrição (disponível na Administração do Condomínio), conjunta e concomitante, de 
dois condôminos regulares e não impedidos, para fins de eleição vinculada. A ficha será preenchida em duas vias, em 
que indicará o cargo a que estará concorrendo e reconhece estar ciente da presente norma eleitoral, sendo-lhe 
devolvida a segunda via como recibo de identificação do responsável pelo acolhimento. 
2 – Cronograma: 
- As inscrições serão encerradas às 11:00 h do dia 17/10/2020 (sábado), na          Administração do Condomínio 
(observar os dias e horários de atendimento na sede da Administração, conforme mencionado no 2º parágrafo acima); 
- De 16 a 17/10/2020 – inscrição das chapas 
- Dia 19/10/2020 – divulgação e campanha das chapas 
Quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, estamos à disposição. 

Parnamirim (RN), 15 de outubro de 2020 
COMISSÃO ELEITORAL: MARIA GORETTI DE QUEIROZ SOARES - Presidente 

KARINE DE MACEDO NOBREGA ARAUJO- FERNANDO PATRICIO FRANCISCO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 903.027/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem 
interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020, tendo 
como objeto: AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 
DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 03 
DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 03 DE NOVEMBRO DE 
2020 ÀS 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital 
e  s e u s  A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-
3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de Outubro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

MULTFAAS COM. DIST. E SERV. LTDA. CNPJ 12.644.266/0001-56 - NIRE № 24200132415 
Ata de reunião. 

ORDEM DO DIA: Deliberação dos sócios sobre a redução do capital social - Data: 03.03.2020                                                                 
Os sócios resolvem alterar o capital social da empresa, haja vista que o atual valor do capital social tornou-se 
excessivo em relação às atividades da empresa. O Capital Social passará a ser composto por 1.000 (mil) 
quotas sociais no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), perfazendo o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Atendidas todas as formalidades, assinam a ata e encerram a presente reunião, às 15h deste dia. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA COOPTARSE –  
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS REGIOES DO SERIDO 

TRAIRI E SERRA DE SANTANA  
 

A comissão pró-fundação, convoca todos os interessados na criação da cooperativa,  para participarem da 
Assembleia de sua Constituição (fundação), a realizar-se em: 

DATA:    sábado dia 25/10/2020, às 15:00 horas -       LOCAL: CASA NOBRE SALA 05 
ENDEREÇO:     PRAÇA ARNALDO BEZERRA Nº 158, PARELHAS/RN CEP:59360-000 

Com os seguintes assuntos: 
1. Leitura, Análise e aprovação do estatuto social;  
2. Eleição do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, se for o caso, do Conselho de Ética; 
3. Subscrição e Integralização do Capital;  
4. Assuntos gerais: 

PARELHAS/RN, 15 de outubro de 2020 

                          SAMUEL VASCONCELOS DA SILVA -  Membro da comissão 
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� ais Fersoza e Michel 
Teló comemoram seis anos de 
casamento. Nas redes sociais, atriz 
e cantor publicaram juras de amor 
para comemorar as bodas de açúcar. 
O casal é pai de Melinda e Teodoro. 

“Pra você eu digo sim todos os dias 
da minha vida! Por você, com você, 
pela nossa família. A minha melhor 
escolha diária. A minha maior 
certeza! O melhor da minha vida”, 
declarou � ais.

THAIS FERSOZA E MICHEL 
TELÓ COMEMORAM SEIS 
ANOS DE CASAMENTO

ZAPPING

� ais Fersoza e Michel 
Teló comemoram seis anos de 
casamento. Nas redes sociais, atriz 
e cantor publicaram juras de amor 
para comemorar as bodas de açúcar. 
O casal é pai de Melinda e Teodoro. 

THAIS FERSOZA E MICHEL 
TELÓ COMEMORAM SEIS 
ANOS DE CASAMENTO
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ANOS LUZ...
A Luz Publicidade participou de 
todos os avanços da comunicação, 
desde sua fundação em 1971.

E novos números estão por vir !!!

131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313
17

40

24224242 2
13 20

11
42 217

0
211

Números
contam a nossa história. 
e a confiança dos clientes também. 
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Anitta revelou segredos de sua vida íntima ao falar sobre a língua francesa em uma 
rádio do país europeu. A cantora atribuiu o conhecimento básico de francês a um a� air da 
quarentena. Sem mencionar nomes, ela a� rmou que teve “o melhor sexo de sua vida”.

Cleo roubou a cena durante a 
publicação de um teaser do novo 
trabalho do grupo As Bahias e a 
Cozinha Mineira. No clipe de Você 
é do Mal, a cantora e atriz aparece 
trocando carícias com Raquel 
Virgínia, Assucena Assucena e 
Rafael Acerbi. 

ANITTA CONTA DETALHE ÍNTIMO SOBRE AFFAIR FRANCÊS: ‘MELHOR SEXO DA VIDA’

CLEO ROUBA A CENA EM 
CLIPE MUSICAL

Anitta revelou segredos de sua vida íntima ao falar sobre a língua francesa em uma 
rádio do país europeu. A cantora atribuiu o conhecimento básico de francês a um a� air da 
quarentena. Sem mencionar nomes, ela a� rmou que teve “o melhor sexo de sua vida”.

ANITTA CONTA DETALHE ÍNTIMO SOBRE AFFAIR FRANCÊS: ‘MELHOR SEXO DA VIDA’

O ator Igor Cosso, 29, falou sobre 
a pressão que sofreu por ser gay no 
YouTube. Atualmente no elenco da 
novela “Salve-se Quem Puder”, da 
Globo. “Eu lia que um ator do meu per� l 
não podia se assumir gay, porque se não 
ele nunca mais ia trabalhar”, relata.

IGOR COSSO DESABAFA 
SOBRE HOMOFOBIA
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Narrar a história do Seridó 
potiguar de forma poética e 
bem-humorada, valorizando 

os costumes e tradições típicos 
daquela região. Foi com esse 
propósito que foi concebido o 
espetáculo “Meu Seridó”, em 
circulação desde o � m de 2017 e que 
retorna aos palcos, dessa vez em 
ambiente digital, entre 16 e 25 de 
outubro. No elenco, estão os rostos 
conhecidos de Titina Medeiros, Nara 
Kelly, Caio Padilha, Marcílio Amorim 
e Igor Fortunato.

Com o objetivo de proporcionar 
uma experiência imersiva 
ao espectador, antes da cada 
apresentação haverá um bate-papo 
entre membros da Casa de Zoé e 
an� triões das cidades seridoenses, 
para criar uma ligação mais íntima 
entre as apresentações e o público, 
mesmo que via internet.

A peça foi pré-gravada em 
estúdio e contou com utilização 
de quatro câmeras, absorvendo o 
apoio tecnológico para proporcionar 
a sensação de estar no palco 
acompanhando a evolução da 
história. “As quatro câmeras 
resultaram em mais de 12 horas 
de � lmagens em inúmeros takes, 
até todo esse processo captado 
de forma fragmentada se unir e 
� uir numa coisa só, preservando a 
condução natural de quando a peça 
é apresentada presencialmente”, 
a� rmou Carito Cavalcanti, que 
dirigiu a gravação do espetáculo.

A programação acontecerá 
sempre a partir das 20h, no canal 
do YouTube da Casa de Zoé, e 
simbolizará as cidades do RN 
que receberiam a peça em 2020, 
conforme o seguinte cronograma: 
Acari (dia 16), Florânia (dia 17), 
Parelhas (dia 18), Umarizal (dia 
23), Currais Novos (dia 24) e 
Carnaúba dos Dantas (dia 25). As 
apresentações em ambiente virtual 
acontecem como culminância do 

projeto “Sementes do Meu Seridó”, 
que desde setembro realiza uma 
série de atividades formativas e 
bate-papos com personalidades 
seridoenses através das redes sociais 
da Casa de Zoé.

César Ferrario, diretor do “Meu 
Seridó”, destaca que a transposição 
de um espetáculo teatral do palco 
para as plataformas virtuais oferece 
riscos, desa� os, porém, novas 
possibilidades. “A grande questão 
é manter as características da 
criação primeira que foi feita para o 
tablado, para a relação presencial, 
mantendo ao máximo possível essas 
características na captura da obra 
pelo audiovisual”, sublinhou.

“Entendendo que de alguma 
forma haverá uma depreciação, 
enquanto seu propósito original. 
Porém, sabemos que essa não é 
uma opção, mas uma circunstância 
colocada, o que nos cabe agora 
é aproveitar ao máximo possível 
os ganhos que essa situação pode 
oferecer. Pensar, por outro lado 
agora, o ‘Meu Seridó’ poderá chegar 
em qualquer parte do mundo e que 
as pessoas poderão aproveitar a 
obra no aconchego das suas casas”, 
contou.

PROJETO
Ainda no mês de setembro, o 

projeto teve início com uma série 
de atividades formativas realizadas 
em ambiente virtual, voltadas para 
professores da rede pública de 
ensino e que teve como facilitador 
o Professor Dr. Helder Macedo. A 
o� cina “Sementes do Meu Seridó” 
teve como objetivo discutir junto aos 
docentes da rede pública das cidades 
elencadas, aspectos históricos que 
emergem do texto dramatúrgico 
do espetáculo “Meu Seridó”, do 
autor Filipe Miguez, realçando suas 
conexões com a literatura regional e 
com as fontes históricas.

“As o� cinas se constituíram como 

TEATRO Programação acontecerá 
sempre a partir das 20h, no canal do 
YouTube da Casa de Zoé

MEU 
SERIDÓ

ARTE  | Depois de rodar 22 estados e 47 cidades, 
a peça teatral “Meu Seridó” chega ao YouTube. 
Serão seis dias de exibição – a partir de hoje 

um trabalho preparatório no sentido 
de discutir os conteúdos da história 
e da cultura do Seridó que estão no 
espetáculo e discutir esses aspectos 
junto aos professores. Foi uma 
experiência rica e grati� cante, pois 
tive que fazer a transposição didática 
de todo conteúdo do espetáculo 
para os professores”, explicou Helder 
Macedo. 

Outra ação realizada pelo projeto 
foi a realização de lives pelas redes 
sociais com várias personalidades 
do Seridó, como forma de preservar 
a memória e ressaltar a diversidade 
de pensamentos do povo seridoense. 
“Sementes do Meu Seridó” é uma 
realização da Casa de Zoé com 
produção da Bobox Produções e 
conta com patrocínio da Cosern, 
Instituto Neoenergia Governo do 
Estado e Fundação José Augusto, 
através do Programa de Patrocínio 
Câmara Cascudo.

QR CODE
Acesse e assista 
pelo YouTube



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

DECISÃO IMPORTANTE 
Candidato a vereador em Natal, o 

professor Robério Paulino, suplente de 
deputado estadual do PSOL, viu uma 
decisão tomada ontem pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) deixá-lo muito 
perto de assumir o mandato no lugar 
de Sandro Pimentel na Assembleia 
Legislativa do RN.

MUDANÇA 
De acordo com analistas, com 

o julgamento do recurso de Sandro 
Pimentel, ontem, no TSE – após ser 
cassado no TRE-RN -, seguindo a Lei e 
a Jurisprudência, Robério Paulino terá 
que tomar posse no cargo de deputado 
estadual. 

NO CAMINHO... 
No entanto, Robério terá que 

enfrentar agora uma nova tese, surgida 
há pouco, de que há outra pessoa que 
poderá ser bene� ciado com a saída de 
Pimentel: o ex-deputado Jacó Jácome.  

CERTOS 
Apoiadores do candidato a 

vereador, no entanto, garantem estar 
otimistas, pois tanto o Ministério 
Público quanto o TRE já decidiram 
validar os votos do PSOL, o que daria o 
mandato a Robério. “É a lei”, disse um 
deles à coluna. 

ATRASO 
As equipes de vacinação dos 

municípios do interior do Rio 
Grande do Norte estão arrancando 
os cabelos. O motivo? As vacinas 
da próxima campanha que não 
chegaram ainda. E o dia D da 
vacinação é neste sábado. “Você 
acredita que amanhã vou receber as 
doses da rotina em Mossoró e as da 
campanha só na sexta-feira à tarde 
ou no sábado dia D?”, relatou uma 
agente de saúde. 

PENTE FINO 
O Ministério Público Federal 

(MPF), o Governo do Rio Grande do 
Norte e o Tribunal de Contas estadual 
(TCE/RN) identi� caram, em uma 
primeira análise, mais de 2,4 mil 
pedidos irregulares para recebimento 
da renda básica emergencial, auxílio 
destinado a trabalhadores da cultura.  

REFLEXO 
O resultado? Uma economia 

de mais de R$ 4 milhões aos cofres 
públicos, apenas um mês após a 
assinatura de termo de cooperação 
entre os órgãos. 

IRREGULARES 
Segundo divulgado pelo MP, 

das mais de 5,3 mil requisições da 
renda básica, aproximadamente 
45% foram pedidos indevidos. E a 
principal irregularidade detectada 
foi de trabalhadores que já recebem 
o auxílio emergencial. Além disso, 
aproximadamente 500 pessoas são 
servidores públicos e mais de 100 
tiveram rendimento em 2018 superior 
ao permitido.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O grupo La Mouette se 

une a vários profissionais de 
eventos de segmentos diversos 
e promove neste sábado (17), a 
partir das 19h, a primeira Live 
Híbrida do Nordeste, um misto 
de evento e ‘live’. O objetivo é 
mostrar que é hora de retomar 
as comemorações e festejos, 

a Fux, STF confirma ordem de prisão 
a André do Rap”. Os recados: Gilmar 
para Fux: “Melhor que o tribunal 
seja supresso e haja só o presidente”; 
Marco Aurélio para Fux: “Todo-
poderoso, censor e autoritário”; 
Lewandowski para Fux: “Não se 
pode admitir que presidente vire 
‘superministro’”. 

mas de forma segura: o evento 
terá cerca de cem convidados 
presenciais, apresentação de 
Raianny Araújo (Blog da Ray) e 
será transmitido pelo YouTube do 
cantor Pedro Luccas. 

>> Deu no UOL: “Com críticas 
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IMPRUDENTE 
Mesmo com os sintomas e 

descon� ando que podia estar 
com coronavírus, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, concedeu 
entrevista coletiva à imprensa para 
falar sobre o plano de privatização dos 
Correios, nesta quarta-feira, sem usar 
máscara de proteção. 

CONFIRMADO 
O potiguar con� rmou ontem, 

em vídeo postado em seu Twitter, 
que testou positivo para a Covid-19 
e que começou a ter leves sintomas 
após um jantar na semana passada, 
em que alguns participantes também 
adoeceram.  

JANTARES, FESTAS, SOLENIDADES... 
O que se percebe, ao acompanhar 

fatos como ocorreram as contaminações 
das maiores autoridades brasileiras, 
é que eles estão vivendo como se não 
houvesse coronavírus no País, ou 
como se já tivéssemos nos vacinados 
contra esse mal por essas bandas. São 
casamentos, churrascos, jantares em 
que eles se encontram aos montes e sem 
qualquer meio de proteção. 

AGENDA... 
A agenda de trabalho do deputado 

federal João Maia (PL), em Brasília, 
tem sido cada vez mais cheia. Nesta 
quarta, não foi diferente. E uma das 
reuniões mais importantes do dia 
foi com o ministro conterrâneo do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho. Durante um café da manhã, 
a dupla discutiu temas envolvendo 
a segurança hídrica do Nordeste, 
principalmente do Rio Grande do Norte, 
com eixos na transposição do São 
Francisco.  

INTENSA... 
Durante toda a quarta, o 

parlamentar participou de várias 
reuniões: na Secretaria de Governo, 
com o secretário-executivo Jônathas 
Assunção e a secretária adjunta, 
Natasha Nunes; com a Direção Nacional 
do PL; com o presidente do Incra, 
Geraldo Melo Filho, e também com o 
presidente da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), Giovanne da Silva.  

E PERIGOSA 
O detalhe dos encontros de João 

Maia de ontem é que ele também esteve 
com o outro ministro conterrâneo, 
das Comunicações, Fábio Faria, que 
já estava contaminado com o novo 
coronavírus. Agora é contar os dias... 

SEM EXTRA 
Depois da repercussão negativa, 

o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tirou o salário extra de R$ 21 
mil de Rogério Marinho, ministro do 
Desenvolvimento Regional. Tudo com 
aval de Bolsonaro, segundo a Folha de 
S.Paulo. “Desde março, governo não 
divulga no Portal da Transparência 
os supersalário de ministros como 
Marinho, Onyx e Tarcísio Freitas”, diz a 
reportagem.

O trio de empresárias Rafaela 
Suguiura, Cristiane Cinelli e 
Katianna Vasconcelos recebeu 
o coach Rodrigo Peixoto no 
lançamento da coleção de Natal da 
loja Nossa Festa, no La Mouette 
Recepções

Ainda no lançamento da coleção 
de Natal da loja Nossa Festa, o RP 
Rodrigo Loureiro recebeu Michelle 
Jerônimo

TEM MAIS 
O procurador da República Fernando Rocha destacou 

que esse foi apenas o resultado inicial da apuração. 
“Além desses quase 50% já apurados, há possibilidade de 
identi� cação de outros requerentes que não têm o per� l 
para obter o benefício”, disse. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
A identi� cação dos casos foi possível com o 

desenvolvimento de um painel de Business Intelligence (BI) – 
sistema de informação com inteligência arti� cial – especí� co 
para o cruzamento e análise de dados dos bene� ciários.  
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

 Sextou, mas não do jeito como você gostaria que 
sextasse, Áries. Aceita que dói menos, meus consagrados! 
Seu dia pode ser um tanto tenso, pois a Lua formará 
quadratura com vários planetas ao longo desta sexta-
feira. Você terá projetos e ambições.

Sextou com alerta de treta vindo do céu: confl itos com 
parentes tendem a fi car ainda mais intensos hoje e reagir 
pelas emoções vai a torta de climão ainda mais difícil de 
engolir. Os astros aconselham você ouvir mais a razão do 
que o coração hoje. 

O céu indica um dia de muito trabalho e muitos 
compromissos para você. Terá que se desdobrar para 
dar conta de tudo e ainda enfrentar os imprevistos que 
deverão surgir. Talvez tenha que estudar ou aprender 
algo bem difícil. 

Escorpião, segura o forninho, meu consagrado! Sinto 
cheiro de fofoca no ar e você deve ter todo cuidado que 
puder para não se envolver em mal-entendidos. Pense mil 
vezes antes de dar uma opinião em assuntos polêmicos. 
Como diz o ditado, a palavra é de prata, o silêncio é ouro.

 Júpiter, Saturno e Plutão estão estacionados na Casa 8 
do seu Horóscopo, a Casa das Transformações. E eles 
estarão em quadratura com a Lua durante boa parte do 
dia. Isso indica que você pode ser surpreendidx por várias 
mudanças e situações inesperadas. 

Sagita, você deve buscar o apoio de amigos e colegas 
para cumprir suas metas, realizar um projeto ou 
concretizar ideias que possam garantir um futuro 
melhor para todos. Mas atenção: amigos, amigos - 
negócios à parte! Evite misturar amizade com dinheiro,.

Sextou e trabalhar em equipe ou sociedade vai exigir 
muita paciência e jogo de cintura. Mais ainda se a 
parceria for com alguém da família, pois a Lua está na sua 
Casa 4 e em quadratura com vários astros estacionados 
na Casa 7.

Sextou, mas o astral está tenso, meus consagrados! Vejo 
que você pode ter algumas decepções ao longo do dia. 
É provável que nem tudo saia como você planejou ou 
que precise abrir mão de interesses pessoais por causa 
da carreira. 

Seu trabalho pode exigir muito mais empenho e 
dedicação do que o habitual nesta sexta-feira. Júpiter 
na Casa 6 sugere que terá um volume maior de tarefas 
e obrigações para cumprir, enquanto Plutão e Saturno 
apontam que serão tarefas mais complicadas.

Seu trabalho vai exigir mais silêncio e concentração hoje. 
Você pode ter difi culdade para aprender uma nova 
tarefa ou para manter o foco em seu serviço. Por isso, 
tente fugir de ambientes barulhentos e procure se isolar 
num cantinho mais tranquilo, longe de agitação. 

Sol e Lua enviam ótimas vibes para as suas fi nanças. 
Aproveite o bom estímulo para buscar novas formas de 
ganhar dinheiro e, também, para organizar e equilibrar 
melhor os seus ganhos e as suas despesas. O céu alerta 
que seu maior desafi o hoje será justamente se controlar.

Sextar sextou, mas hoje o dia não está para amadores! 
Vejo que você pode se decepcionar com alguns amigos 
hoje e isso deverá doer fundo no seu coração. Mas pode 
ser uma boa oportunidade para separar o jogo do trigo e 
avaliar quem realmente merece a sua confi ança.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Que mal pergunte: falta ainda 

alguma coisa a dizer sobre a separação 
de Gusttavo Lima e Andressa 

Suita?O “Persona”, da Cultura, 
vai estrear nova temporada neste 

domingo, às 21h...E terá Matheus 
Nachtergaele como convidado.No 

SBT sempre existiu interesse em 
comprar jogos da seleção, fora do 

Brasil, nas eliminatórias...Os valores, 
segundo um dos seus diretores, é 

que assustam demais.Sem entrar 
nos maiores detalhes, Sabrina Sato 
deixou escapar que teve pegação 

entre os participantes do “Game dos 
Clones” nos bastidores.Funcionários 

da Rede TV! se queixam da falta 
de manutenção e reposição dos 

equipamentos...E também da falta 
de cuidados nas instalações da própria 

emissora... Dia desses, um vidro 
da janela do auditório provocou 
sério ferimento no braço de uma 

funcionária. A audiência de “Haja 
Coração”, no segundo capítulo, 

chegou a ter um crescimento de dois 
pontos em São Paulo, e de três, no 

Rio. 

Direção da Band insiste em repetir os mesmos erros

A Bandeirantes precisa cuidar 
melhor das suas grandes marcas. 

Anos atrás, vimos o “CQC” 
sucumbir pelo uso e abuso do 
seu casting, e também porque o 
produto nunca teve um respiro.

E o tempo não ensina.
Entre os casos de agora, o 

“Minha Receita”, terceira edição, 
apresentado por Eric Jacquin e 
que já está no ar com o desgastado 
“MasterChef ”, não passa de um 

ponto. A novidade no formato é 
nenhuma. Se a Band ainda não 
sabe, o fracasso na audiência 
demonstra que o público não se 
deixa enganar por qualquer coisa.

O pior, observa-se, é a 
insistência em repetir no erro.

O “Show do Esporte” há anos, 
foi equivocadamente relançado 
nas noites de domingo e afundou 
no Ibope. 

Agora, retornou à grade 

mais uma vez, sem produção 
nenhuma, meio que de qualquer 
jeito, apoiando-se unicamente na 
transmissão dos jogos de futebol 
internacional.

Quando não tem bola rolando, 
é um programa lento e sem 
criatividade. 

Vale a pena gastar esta grife 
histórica da Band em um projeto 
sem maturidade? Certeza que 
não.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

PARTICIPANTES
Lucas Viana, vencedor de “A Fa-
zenda”, Laryssa Bottino, “amiga 
da Anitta” e Cinthia Cruz, atriz, 
que passou pelo “De Férias...”, 
estarão em “Game dos Clones”, o 
novo programa da Sabrina Sato.
Na Amazon, estreia nesta sexta-
-feira, e na Record, dia 30.

UM PROBLEMA
O esporte da Band, hoje, 

não tem a mesma retaguarda de 
outros tempos, capaz sustentar 
com produção e criatividade um 
programa deste tamanho nas tardes 
de domingo.

Ou não conta mais com nomes 
na altura de Michel Laurence, Edson 
Scatamachia, Luciano Borges, 
Vander Pereira, Dudu Mangini, João 
Batista e Ary Borges.

FIM DE UMA...
Silvio Santos acabou com o 

home o�  ce no SBT. Foi ordem dele.
Depois de procurar um 

funcionário da administração e 
não encontrar, mandou que todos 
voltassem a trabalhar na emissora.

... RECOMEÇANDO NA OUTRA
Diante dos tantos casos testados 

positivos nos últimos dias, a CNN 
Brasil está voltando a ter home 
o�  ce.

Alguns, desde ontem, já estão 
trabalhando em casa. A informação 
é que praticamente toda a equipe do 
“CNN Tonight” foi atingida. Entre os 

demais positivados, a apresentadora 
� ais Lopes, Débora Freitas, � aís 
Arbex, Caio Junqueira e Iuri Pitta.

EFEITO DOMINÓ
O jornalismo do SBT começa a ser 

desfalcado em várias praças por conta 
da onda de demissões.

Depois de São Paulo e Rio de 
Janeiro, os cortes chegaram também 
a Brasília, Porto Alegre e Belém. Uma 
situação bastante complicada.   

FALTA ISSO
A Globo já tem decidido que a 

exibição do “� e Voice Mais” será em 
janeiro, com apresentação de André 
Marques.

Mas ainda não há uma de� nição 
dos seus jurados. Existe a ideia de não 
repetir ninguém dos já conhecidos.

PERSPECTIVA
Data hoje, os números da 

“Fazenda”, próximos de bater 12 
pontos de média, são os melhores 
desde 2011.

Até agora, só é superado pelas 
três temporadas exibidas entre 2009 
e 2010.



16 ESPORTES SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2020   |

Aberta desde terça-feira, a jane-
la de transferências de atletas 
vindos do exterior para o Brasil 

não deve ser muito movimentada neste 
ano. A tendência é que, endividados, os 
clubes brasileiros pisem no freio e não 
façam contratações de impacto para 
não prejudicar o orçamento, já muito 
afetado pela pandemia de covid-19 em 
2020.

A janela de contratações oriundas 
do futebol internacional estava prevista 
para ocorrer entre 1º e 31 de julho de 
2020, mas a data acabou alterada por 
conta da paralisação do calendário em 
razão da pandemia do novo coronaví-
rus e, agora, ficará aberta até o dia 9 de 
novembro.

Além do prejuízo financeiro pro-
vocado pela paralisação dos campeo-
natos e pelos jogos sem torcedores nos 
estádios, há outros fatores que dificul-
tam a tarefa dos times brasileiros de 
repatriar jogadores neste momento: o 
fato de haver poucos atletas sem con-
trato no exterior, a desvalorização do 
real diante do euro e do dólar e o desejo 
das equipes europeias de manter seus 
atletas pela impossibilidade de repo-
sição, já que a janela de transferências 
das principais ligas do continente está 
fechada.

A lógica foi invertida neste ano. An-
tes, o mercado de aquisições na Europa 
sempre se encerrava depois do fecha-
mento do período de registro de atletas 
contratados por times do Brasil de fora 
do território nacional, o que era um 
problema para agremiações do País, 
que não podiam repatriar atletas para 
repor a saída de nomes importantes. 
Agora, esse vácuo entre entradas e saí-
das ocorre com boa parte das equipes 

do “Velho Continente”.
“Hoje, um time brasileiro que qui-

ser contratar algum jogador de fora 
provavelmente vai ter que trazer al-
guém que esteja encostado, sem jogar. 
O time do exterior não quer se desfazer 
de um atleta importante porque não 
tem como repor nesse momento. Ficou 
uma data de janela oportuna só para 
trazer jogador que não está sendo apro-
veitado”, salienta Marcelo Robalinho, 
fundador da Think Ball, empresa de ge-
renciamento de carreira de jogadores. 

Ele tem cerca de 60 clientes espalhados 
por 15 países diferentes

Neste ano, com a dificuldade para 
garimpar bons jogadores sem contrato, 
é provável que não haja grandes nomes 
sendo repatriados de graça como acon-
teceu em 2019 - no ano passado, Filipe 
Luís e Rafinha se transferiram para o 
Flamengo e Luiz Adriano, para o Pal-
meiras.

Dos problemas citados, o endivida-
mento segue sendo o maior empecilho 
para contratar. No caso do Sport, a di-

ficuldade é ainda maior porque o clube 
sofreu um bloqueio da Fifa por conta 
de uma dívida referente à compra do 
atacante André do Sporting, em 2017, e 
está proibido de registrar novos atletas 
por enquanto Mesmo que se livre desse 
empecilho, o clube não tem condições 
para fazer grande aquisições.

“O Sport não é um clube compra-
dor de jogadores. O clube está em fase 
de reconstrução. É a única política pos-
sível para reconstruir o clube. Compra 
de jogadores não está no nosso plane-
jamento. Empréstimo e parcerias, sim. 
Pegar alguns jogadores livres no merca-
do é uma opção”, explica Chico Guerra, 
diretor do Sport. Ele acrescentou que a 
diretoria trabalha para pagar R$ 30 mi-
lhões de dívidas até o fim do ano.

Sem dinheiro em caixa, parte con-
siderável dos times brasileiros vem 
apostando nas categorias de base. O 
investimento nos jovens, no entanto, 
ainda não é tão expressivo. É o que 
aponta um relatório do Itaú BBA sobre 
o mercado do futebol. O estudo mostra 
que o mercado brasileiro movimentou 
mais de R$ 1 bilhão em contratações 
em 2019, enquanto o investimento para 
o desenvolvimento de novos talentos 
foi de R$ 243 milhões.

“A base assumirá um papel de 
protagonismo em todos os times nes-
se momento, pois, com a queda dos 
recursos financeiros, os clubes devem 
diminuir os gastos com contratações e 
salários. É a hora de dar oportunidade 
aos garotos formados nos clubes e um 
bom momento para mostrar que base 
é investimento e não gasto”, ressalta 
Erisson Matias, coordenador do de-
partamento de captação de atletas do 
Fortaleza.

CBF

Endividados, clubes brasileiros não 
irão aproveitar janela de transferências
CRISE | Além do prejuízo financeiro provocado pela paralisação dos campeonatos e pelos jogos sem torcedores nos estádios, há outro fator que também dificulta a tarefa dos times 
brasileiros de repatriar jogadores neste momento: poucos atletas sem contrato no exterior; mercado brasileiro movimentou mais de R$ 1 bilhão em contratações em 2019

Com a crise que abate os clubes em 2020, é provável que não haja repatriações como as Filipe Luís e Rafinha pelo Flamengo em 2019

Os jogadores da base 
assumirá um papel de 
protagonismo em todos os 
times nesse momento”
“

ERISSON MATIAS
COORDENADOR DO FORTALEZA

 MARCELO D SANTS /FRAMEPHOTO

O presidente do Palmeiras, Mau-
rício Galiotte, pretende definir 
um modelo de jogo antes de 

contratar um novo treinador. O diri-
gente deixou claro não ter pressa para 
definir o substituto de Vanderlei Lu-
xemburgo e acredita que o momento é 
de “erro zero”, por isso, o novo técnico 
será definido com cautela e dentro de 
uma linha de raciocínio.

“Vamos continuar em busca do 
profissional que possa implementar es-
se jogo que tem o DNA palmeirense. Tí-
nhamos um momento específico, pas-
samos por uma grande etapa e agora 
vamos em busca agora do profissional 

que pode implantar esse estilo de jogo. 
O trabalho que ainda está faltando é 
definir qual é o modelo ideal, como o 
time vai jogar e aí sim a gente define os 
comandantes, baseado no modelo”, ex-
plicou Galiotte, em entrevista coletiva 
concedida nesta quinta-feira.

Mas o que seria o tal “DNA pal-
meirense”? Na visão do presidente, 
a ordem é ter um time que consiga 
apresentar um futebol mais vistoso e 
ofensivo. “O modelo, sabemos o que 
queremos. Futebol moderno, transição 
rápida e modelo de jogo que o palmei-
rense tenha orgulho de ver em campo. 
Time atacante, as características histó-

ricas dos times da academia.”
O dirigente afirmou ainda que, por 

enquanto, não tem um treinador como 
prioridade, por isso, até mesmo um 
técnico empregado pode ser procura-
do. 

“O Palmeiras busca um conceito. 
Vamos trabalhar sempre mirando 
o conceito. Nomes e perfis, vamos 
pensar a partir de hoje (quinta-feira) 
à tarde. O Palmeiras precisa definir 
qual é seu modelo de jogo, se não for 
assim vamos continuar trocando trei-
nadores. Uma vez implementada uma 
filosofia, vamos ter uma continuidade 
muito maior”, explicou. Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte

Galiotte diz que Palmeiras “busca 
um conceito” para novo treinador

MUDANÇA
SANTOS

O Santos correu para ins-
crever Robinho nesta semana 
porque punições junto à Fifa 
vetam novos reforços no clube 
por tempo indeterminado. O 
treinador Cuca saiu em defe-
sa do jogador, condenado em 
primeira instância por estupro 
coletivo, cometido na Itália, 
em 2013. “Ele (Robinho), para 
mim, é uma pessoa maravi-
lhosa, um exemplo de jogador. 
Sempre foi corretíssimo em to-
das as atitudes que teve”, disse.

CUCA DEFENDE 
ROBINHO: 
“UMA PESSOA 
MARAVILHOSA”


