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Anvisa decide no domingo sobre 
aval para vacinas contra Covid-19
IMUNIZAÇÃO. 8 | Butantan e 
Fiocruz entraram com pedidos 
para a liberação da Coronavac 
e da vacina de Oxford na 
semana passada. A Anvisa 

marcou reunião de diretores 
para domingo, um dia antes 
do prazo final estabelecido 
anteriormente para encerrar 
a análise. A agência federal 

afirmou que o Butantan ainda 
tem documentos pendentes 
para entregar e indicou que 
Fiocruz já enviou todos os dados 
necessários. Ontem, o governo 

de SP e o Butantan divulgaram 
o resultadoda eficácia geral 
da Coronavac, que chegou a 
50,38%. O imunizante se mostrou 
seguro, já que o grau de proteção 

está dentro do exigido pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Segundo os estudos, 
apenas 0,3% dos participantes 
tiveram alguma reação alérgica. 

50,38%. O imunizante se mostrou 
seguro, já que o grau de proteção 

apenas 0,3% dos participantes 
tiveram alguma reação alérgica. 
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FORD E O “HÁBITO DO CACHIMBO”

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

“Faltou à Ford dizer a verdade: querem subsídios” – declarou o 
presidente Bolsonaro sobre a saída da Ford do Brasil. O vice-
presidente Mourão também desabafou: “a empresa ganhou 

muito dinheiro no país, recebeu bilhões de benefícios e poderia ter 
esperado um pouco mais”. O episódio traz a debate a necessidade de 
regulamentação urgente das concessões de benefícios � scais. Terá que 
ser uma “rua de mão dupla”. E não como é hoje: “o lucro da empresa; o 
prejuízo do governo”. Isso acontece, pelo “uso do cachimbo entortar a 
boca”. Há empresas com hábito de subsídios. Sabe-se que a indústria 
automobilística brasileira tem incentivos, que não existem no mundo 
inteiro. Certamente, tal fato fez com que a Ford não largasse o hábito 
do “cachimbo” dos favores estatais. Que capitalismo é este?  Nunca se 
diga, que a culpa é do governo federal.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

EXEMPLO
Uma das fábricas fechadas é 

a de Camaçari (BA). Em 1999, o 
presidente FHC editou MP, que 
concedeu a Ford incentivos � scais 
do regime especial de tributação 
que previa reduções de até 100% 
no Imposto de Importação, além 
de isenção de IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) na 
aquisição de bens de capital e do 
Imposto de Renda sobre o lucro.

MAIS INCENTIVOS
Ganhou ainda incentivos do 

governo baiano e do município de 
Camaçari. Também usufruiu mais 
de R$ 5 bilhões do BNDES à época, 
além do Finame (Financiamento de 
Máquinas e Equipamentos), com 
juros negativos.

AINDA MAIS
Não � cou por aí. Continuou 

a “cascata” de “ajudas” à Ford. 
Bene� ciou-se do programa 
automotivo do governo federal 
“Inovar-Auto”, ampliado em 
2018, pelo programa “Rota 2030” 
(Decreto nº 9.557/2018), que 
garantiu descontos em impostos 
para montadoras, no valor de 1.5 
bilhões ao ano. Os benefícios são 
usufruídos também pelas empresas 
de autopeças.

DILMA
Além disso, a presidente Dilma 

desonerou a folha de pagamento da 
empresa (e das industrias em geral), 
reduzindo a contribuição ao INSS de 
20% para 1% a 2%.

ARGUMENTO
A verdade é que a Ford recebeu 

do governo bilhões de dólares de 
incentivos, durante 103 anos e 
agora alega carga tributária elevada 
e vai produzir na Argentina. Terá 
quitado o empréstimo em condições 
vantajosas recebido do BNDES?

IMPORTADOS
Os veículos da Ford vendidos 

no Brasil, de agora em diante serão 
importados da Argentina, Uruguai 
e outras regiões fora da América do 
Sul. O MERCOSUL garante isenção 
de impostos. Assim que os estoques 
forem esgotados, não serão mais 
comercializados a EcoSport, Ka e 
Troller T4.

TALVEZ
A causa dessa “debandada” 

talvez seja a Ford não conseguir 
acompanhar a transformação da 
indústria automobilística, após o 
surgimento do carro elétrico. A Ford 
teme em demasia os concorrentes 
asiáticos e europeus.

1.    Fala-se dos “abusos dos marajás” do serviço público, que existem e 
precisam ser contidos. Chega a hora de falar no “abuso dos marajás da 

economia”, que se locupletam e ganham lucros milionários com dádivas 
do governo, sem controle e sem � scalização.

2.    Do “dia para noite”, em nome do livre mercado, decidem “fechar” 
suas fabricas e deixam milhares de trabalhadores desempregados. 

Não se nega a liberdade econômica. Mas, quem se bene� cia de renúncia 
� scal deve, no mínimo, explicações à sociedade, que paga impostos 
integralmente.

3.    A Ford, montadora norte-americana, atuando no país há 103 anos, 
recebeu, ao longo das últimas décadas, pelo menos R$ 20 bilhões de 

incentivos � scais, de acordo com a Receita Federal.

OLHO ABERTO

O vice-presidente do PSL, depu-
tado Junior Bozzella (SP), disse 
que a Executiva Nacional do 

partido acatou por unanimidade abrir 
processos contra 20 parlamentares, 
que podem ser expulsos da legenda. 
A decisão foi tomada nesta terça-feira, 
12, em reunião em Brasília. Entre os 
processados, está o deputado federal 
General Girão, do Rio Grande do Norte.

Essa não é a primeira vez que o 
PSL abre processo de expulsão. No ano 
passado, o partido já tentou expulsar 
dissidentes, mas desistiu e apenas sus-
pendeu 17 parlamentares. Desta vez, a 
acusação contra os parlamentares foi 
reforçada pela adesão à candidatura de 
Arthur Lira (PP-AL) na eleição para a 
presidência da Câmara. O� cialmente, 
a legenda apoia Baleia Rossi (MDB-SP) 

na disputa.
“Não há cabimento dar atestado 

de boa conduta para infratores, con-
tra fatos não há argumento. Esses 
deputados são reincidentes, porque 
eles feriram o estatuto do partido”, diz 
Bozzella.

O grupo de parlamentares já havia 
sido noti� cado por ter apoiado candi-
datos adversários nas eleições muni-
cipais. A adesão à campanha de Lira, 
na avaliação da cúpula do partido, foi 
a “gota d’água”. O novo embate ocorreu 
após Vitor Hugo, ex-líder do presiden-
te Jair Bolsonaro na Câmara, divulgar 
uma lista assinada por 32 dos 52 de-
putados do PSL em favor de Lira. Os 
parlamentares não aceitam participar 
do bloco de Baleia Rossi.

Agora, depois da decisão da Exe-

cutiva, o Conselho de Ética do PSL 
deve emitir um parecer e noti� car os 
deputados acusados de in� delidade 
partidária. Eles terão um prazo de cin-
co dias para apresentar a defesa. Caso 
sejam expulsos, os parlamentares não 
perdem seus mandatos e nem o direi-
to a votar na eleição da Câmara, mas 
� cam sem recursos como os do fundo 
eleitoral e partidário e sem vaga em co-
missões da Casa.

Partido que deu abrigo a Bolsona-
ro nas eleições de 2018, o PSL enfrenta 
uma sucessão de brigas internas desde 
que o presidente deixou suas � leiras, 
há pouco mais de um ano. Por causa 
da disputa entre Bolsonaro e Luciano 
Bivar - presidente nacional da sigla -, 17 
dos parlamentares que agora podem 
ser expulsos já estavam suspensos. 

PSL acata abertura de processo 
de expulsão de Girão e mais 19

DISSIDENTES

ESTADO LAICO | Chefe do Executivo ressaltou a religiosidade dos membros do seu governo e fez propaganda 
da atuação de ministros, da Caixa Econômica Federal e também da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Em clima de campanha, o presi-
dente Jair Bolsonaro aproveitou 
nesta terça-feira 12 os resultados 

positivos da Caixa Econômica para 
destacar medidas do seu governo no 
evento de comemoração dos 160 anos 
do banco público. Em seu discurso, o 
chefe do Executivo ressaltou a religio-
sidade dos membros do seu governo e 
fez propaganda da atuação de minis-
tros, da Caixa e também da primeira-
-dama Michelle Bolsonaro.

“Como é bom estar na frente de 
uma nação que mais de 90% do povo 
é cristão. O Estado é laico, mas seu pre-
sidente e seu ministério são cristãos. 
Quem diria, temos ministros terrivel-
mente católicos e três pastores entre 
nós”, disse. Além da religião, Bolsonaro 
recorreu à sua defesa pela liberdade da 
população. “A liberdade não tem preço, 
quem vai mudar o Brasil não será um 
homem ou uma mulher, mas todos 
nós. Estamos aqui porque acreditamos 
em Deus”, declarou.

No evento, o presidente elogiou e 
a� rmou se orgulhar do trabalho de-
sempenhado pela Caixa. Ele atribuiu 
ao presidente do banco, Pedro Guima-
rães, e à primeira-dama a contratação 
de pessoas com de� ciência, como ação 
de inclusão do governo. “Também, se-
nhora primeira-dama, você participou 
e você sabe o seu poder no governo. 

Em grande parte (devemos) a você e 
ao Pedro (Guimarães) a contração de 
3 mil pessoas com de� ciência. Isso era 
discurso no passado”, disse.

Para uma plateia que incluía lo-
téricos e representantes da categoria, 
o presidente ressaltou que o governo 
se antecipou às demandas do setor 
em seu primeiro ano de gestão. “Apre-
sentamos para vocês uma cesta de 
direitos e de benefícios. Muitos se 
surpreenderam porque geralmente só 
se é atendido no Brasil quando se faz 
reivindicações. Nós nos antecipamos 

a problemas, buscamos soluções, nós 
trabalhamos dessa forma.”

Bolsonaro também enalteceu a 
atuação da equipe econômica sob a 
liderança de Paulo Guedes e elogiou 
o trabalho “incansável” das ministras 
Tereza Cristina, da Agricultura, e Da-
mares Alves, da Mulher, Família e Di-
reitos Humanos. No evento, o ministro 
do Turismo, Gilson Machado, tocando 
sanfona e cantando, acompanhou a 
apresentação da Orquestra Criança 
Cidadã, projeto social de Recife (PE).

Ao � nal de seu discurso, após dias 
seguidos de duras críticas à imprensa 
brasileira, Bolsonaro a� rmou que a 
mídia “nunca teve tanta liberdade” co-
mo em seu governo. “Minha adorada 
imprensa, vocês nunca tiveram tanta 
liberdade como no nosso governo. 
Nunca se ouviu falar no meu governo 
de controle social da mídia ou demo-
cratização da mesma. Vocês têm liber-
dade demais, de sobra.”

Ele lamentou em seguida “o fecha-
mento, a censura às mídias sociais”. 
“Elas não concorrem com vocês (im-
prensa), uma estimula a outra”, disse. 
Antes de sua fala, o chefe do Planalto 
ouviu ainda palavras de apoio de uma 
bene� ciária da Caixa que foi levada ao 
palco por Pedro Guimarães para falar e 
cumprimentar o presidente e a primei-
ra-dama.

Presidente Jair Bolsonaro: “Estado é laico”

Bolsonaro: “Estado é laico, mas 
presidente e ministério são cristãos”

PR



Grande do Norte.”
A governadora do Estado Fátima 

Bezerra, através de sua assessoria 
de imprensa, disse que não iria res-
ponder as provocações feitas pelo 
ministro  

Por outro lado, a deputada federal 
Natália Bonavides (PT-RN), saiu em 

defesa de sua companheira de par-
tido, afirmando que essa fala é uma 
piada de mal gosto feita para agradar 
o Presidente Jair Bolsonaro e criticou 
sua gestão à frente da pandemia cau-
sado pelo coronavírus. “Bolsonaro 
sequer tem um plano de vacinação 
para o país, está deixando nosso 
povo morrer”, atacou. A deputada 
lembrou também que a governadora 
enfrenta diversos problemas deixa-
dos pela gestão do pai do Ministro, o 
ex-governador do Estado Robinson 
Faria (2015-2018), principalmente no 
que se refere às folhas de pagamentos 
de servidores do estado.

 “Além de trabalhar muito pa-
ra corrigir as lambanças deixadas 
pelo pai do ministro Fábio [Faria] 
na folha de pagamento do estado, a 
governadora já montou um plano de 
vacinação e está com tudo pronto. A 
incompetência do governo de que o 
ministro faz parte é trágica para o pa-
ís e para o RN! Talvez ele entendesse 
um pouco mais da nossa realidade 
se ficasse mais no RN do que em SP”, 
encerrou.

3POLÍTICA| QUARTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2021

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, ne-
ga ter pretensões eleitorais ao 

Governo do Rio Grande do Norte em 
2022. Nos bastidores, no entanto, ele dá 
sinais que tem articulado apoio político 
para assumir a gestão estadual, impe-
dindo a reeleição de Fátima Bezerra 
(PT). No últimos dias, em momentos de 
folga em terras potiguares, o integrante 
do governo Bolsonaro já se reuniu com 
políticos de diversas legendas partidá-
rias.

Uma foto publicada no último final 
de semana no perfil oficial no Insta-
gram do deputado estadual Tomba 
Farias (PSB) reforçou essa especulação. 

O registro capturou o encontro 
entre o parlamentar, o ministo Rogério 
Marinho, o desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT-RN), Eduardo Rocha, além dos 
colegas ministros, Jorge Oliveira (Tribu-
nal de Contas da União) e André Men-

donça (Justiça e Segurança Pública).
As reuniões de Rogério Marinho 

e diversos políticos, que ocorrem em 
casas luxuosas do litoral Sul do Estado, 

são pautadas por discussões sobre o 
futuro eleitoral do ministro. Isso porque 
a expectativa é que Marinho comece 
a analisar por qual legenda deve se fi-

liar. Sem partido desde junho passado, 
quando deixou o PSDB, espera-se que 
o ministro escolha algum partido inte-
grante da base de Bolsonaro. 

Essa condição, contudo, não é a 
única. Imagina-se que o  apoio político 
local também será considerando, o nú-
mero de prefeitos e deputados que cada 
legenda tem no Estado.

Outra discussão é sobre o fortale-
cimento do nome de Marinho no Rio 
Grande do Norte. Em 2018, ele não con-
seguiu se reeleger deputado federal. 

O resultado das urnas comprovou 
o desgaste do então parlamentar ao 
relatar a reforma trabalhista durante 
a gestão Michel Temer. Situação que 
ficou ainda mais em evidência quando 
ele passou a ser o articulador da refor-
ma da Previdência aprovada em 2019.

Pensando no número de prefeitos, 
o MDB foi o partido que elegeu mais 
gestores municipais no RN nas eleições 
de 2020. Em seguido, vem o PSDB, com 

31 prefeitos. O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, é um deles. 

O chefe do Executivo da capital 
disse em entrevista ao Agora RN que 
Marinho “é um bom nome para discutir 
qualquer cargo que assim ele entenda 
e resolva disputar”, podendo receber 
apoio da sigla em 2022.

Fidelizar o eleitorado natalense 
é ponto crucial para Marinho ser um 
candidato competitivo nas próximas 
eleições, já que Fátima perdeu para 
Carlos Eduardo (PDT) na cidade, em 
2018. Natal pode ser uma grande fonte 
de votos, porém não exclusiva. Por isso, 
a informação é de que o possível candi-
dato quer consolidar sua imagem tam-
bém em outras regiões do RN, como a 
Seridó. 

Na última semana, Marinho se reu-
niu com o prefeito de Caicó, Dr Tadeu 
(PSDB), e, nos bastidores, essa é uma 
das formações de alianças que devem 
ser estender até 2022.

Rogério Marinho costura apoios 
para possível candidatura em 2022
BASTIDORES | Atual ministro do Desenvolvimento Regional é cotado para concorrer ao Governo do Rio Grande do Norte nas eleições do próximo ano. Apesar de negar quaisquer 
pretensões eleitorais e de garantir que está focado em sua atuação ministerial, Rogério Marinho dá mostras que está preparando terreno para fortalecer uma possível candidatura 

Rogério Marinho participou de reuniões com políticos locais e trouxe outros dois ministros 

Ministro das Comunicações, Fábia Faria

As recentes declarações do 
ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, feitas durante 

solenidade de entrega do trecho do 
Gancho de Igapó, em Natal, reper-
cutiram entre os políticos locais. Ele 
afirmou na última segunda-feira 11 
que “Jair Bolsonaro é o melhor gover-
nador do Rio Grande do Norte”, em 
tom de crítica ao governo de Fátima 
Bezerra (PT).

 A deputada federal Carla Dickson 
(PROS-RN) concorda com a fala do 
ministro. Para ela, o governo federal 
tem dado prioridade às obras inaca-
badas, deixadas pela gestão anterior, 
que são importantes para o estado.

“Tem sido prioridade do governo 
Bolsonaro a finalização dessas obras 
por todo o país. As obras inacabadas 
são dinheiro público que não pode 
ser jogado fora”, destacou a deputada 
federal.

Ela citou ainda o andamento e 
possíveis finalizações das obras de 
duplicação da Reta Tabajara (BR-
304) e da construção da Barragem de 
Oiticica. 

“São exemplos de obras que em 
breve também teremos suas finaliza-
ções. Portanto, a ajuda financeira do 
Governo Federal e as conclusões de 
obras estruturantes faz de Bolsonaro 
um excelente governante para o Rio 

Deputadas analisam críticas de 
Fábio Faria à gestão Fátima Bezerra

ANÁLISE
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MICHEL JESUS/CÂMARA

O deputado federal Arthur Lira 
(PP-AL), candidato à presidên-
cia da Câmara dos Deputados, 

fará uma visita ao Rio Grande do Norte 
na próxima sexta-feira 15. A visita tem o 
objetivo de buscar apoio de integrantes 
da bancada potiguar.

A visita será organizada pelo depu-
tado Beto Rosado (PP-RN). Ainda pela 
manhã da sexta-feira, Arthur Lira par-
ticipa de uma coletiva de imprensa. Em 
seguida, ele fará visitas ao prefeito Álva-
ro Dias e ao presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira.

A agenda será finalizada em um 
almoço do candidato com a partici-
pação do Ministro das Comunicações 
Fábio Faria, dos deputados federais 
Beto Rosado, João Maia, General Girão, 
Carla Dickson, além de outros líderes 
potiguares.

Em 1.º de fevereiro, os 513 deputa-
dos federais vão escolher o novo presi-
dente da Câmara. Nesse dia, também 
estarão em jogo os cargos de vice-presi-
dentes da Casa, de secretários e suplen-
tes desses cargos.

A apuração dos votos começa pelo 
cargo de presidente da Câmara. Para 
ser eleito em primeiro turno, o deputa-
do precisa ter a maioria absoluta, isto 
é, 257 votos. Caso isso não ocorra, os 
dois mais votados disputam o segundo 
turno.

 O deputado Arthur Lira exerce o 
terceiro mandato consecutivo como 
deputado federal. É líder do PP na Câ-
mara. Já foi vereador em Maceió (AL) e 
deputado estadual. Participa das fren-
tes parlamentares da Agropecuária e 
da Evangélica.

Candidatos à presidência da 
Câmara, Arthur Lira e Baleia Rossi 
(MDB-SP) têm percorrido o País 
para fazer campanha usando jati-
nhos particulares, com despesas 
pagas por seus partidos. As siglas 
não revelam quanto gastaram pelos 
deslocamentos até agora e dizem 
que os valores serão declarados 
nas prestações de contas à Justiça 
Eleitoral, o que só são obrigados a 
fazer em junho do ano que vem. No 
caso do MDB, a legenda afirmou 
que usará recursos próprios, prove-
nientes de doações privadas, e não 
do Fundo Partidário, composto por 
dinheiro público.

Apoiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, Lira é o que mais viajou 
até agora. Já passou por dez capi-
tais nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do País em reuniões 
com governadores e políticos lo-

Arthur Lira vem ao RN para buscar 
votos da bancada federal potiguar
CÂMARA FEDERAL | Em 1.º de fevereiro, os 513 deputados federais vão escolher o novo presidente da Câmara dos Deputados. Nesse dia, também estarão em jogo os cargos de vice-
presidentes da Casa, de secretários e suplentes desses cargos. Candidatos à presidência, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) têm percorrido o País para fazer campanha

Deputado Arthur Lira exerce o terceiro mandato consecutivo como deputado federal. Ele também é o atual líder do PP na Câmara

Todas as ações da 
campanha são feitas 
cumprindo rigorosamente 
a legislação e as contas 
serão divulgadas de forma 
transparente”

“
ARTHUR LIRA (PP/AL)
DEPUTADO DEFERAL 

Ilegalidade não há [na 
legislação para vedar que as 
legendas banquem viagens]. 
Ainda que se pretenda 
invocar o princípio da 
economicidade, a despesa 
se revela lícita”

“
FABRÍCIO MEDEIROS
ADVOGADO ELEITORAL

cais. A aeronave usada por ele - um 
jato Cessna Citation Excel com 
capacidade para oito passageiros 
e o sugestivo prefixo "PP-MDB" - 
pertence a dois empresários inves-
tigados na Lava Jato. Lira é réu no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
na mesma operação. O deputado 
embarcou nesta segunda-feira, 11, 
jatinho em Brasília com destino a 
Palmas (TO).

Os irmãos Átila e Metin Yurt-
seve, donos da Rico Táxi Aéreo, 
foram alvo de busca e apreensão 
da Polícia Federal em novembro de 
2019 sob suspeita de terem lavado 
dinheiro para a campanha de Edu-
ardo Braga (MDB-AM). 

Segundo delação premiada de 

Ricardo Saud, ex-diretor da JBS, 
eles usaram notas fiscais falsas pa-
ra ocultar propina de R$ 6 milhões 
ao emedebista em 2014, quando 
Braga tentou se eleger governador 
do Amazonas. O senador nega as 
acusações. Na mesma campanha, a 
empresa dos irmãos Yurtseve doou 
R$ 200 mil a Lira, que na época 
concorreu ao cargo de deputado 
federal por Alagoas. O repasse foi 
declarado ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

A Rico Táxi Aéreo também é 
investigada em outra operação da 
Polícia Federal contra desvio de re-
cursos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Amazonas  em 2019. Pro-
curada pela reportagem, a empresa 
não se manifestou.

ARTICULAÇÃO
Com a campanha oficializada 

na semana passada, Baleia viajou 
apenas duas vezes até agora. Es-
teve em Teresina, capital do Piauí, 
depois foi a Florianópolis, em Santa 
Catarina. Nas duas vezes, utilizou 
uma aeronave da Icon Táxi Aéreo. 
O MDB disse que tudo estará na 
prestação de contas.

O MDB afirmou que contra-
tou o serviço para esses primeiros 
voos após fazer cotações com três 
empresas e escolheu a mais barata. 
O valor não foi informado porque, 
segundo o partido, a intenção é 
negociá-lo ao fim da campanha de-
pendendo do número de viagens. 

Ao todo, MDB arrecadou R$ 
35,2 milhões em 2020. Deste valor, 
menos de 1% (R$ 246,3 mil) foram 
de doações de pessoas físicas. 

O principal doador foi o sena-
dor Fernando Bezerra (MDB-PE), 
líder do governo no Senado, com R$ 
18,5 mil. O segundo na lista é o pró-
prio Baleia, que repassou R$ 16,4 
mil à sigla que preside A prestação 
de contas do ano passado ainda 
não foi concluída. 

O Progressistas ainda não 
prestou informação ao TSE sobre 
as contas do ano passado - o prazo 
vence em junho. Ao todo, a sigla 
recebeu R$ 48 milhões do Fundo 
Partidário. "Todas as ações da cam-
panha são feitas cumprindo rigo-
rosamente a legislação e as contas 
serão divulgadas de forma transpa-
rente", disse o partido de Lira.

A legislação não veda que as 
legendas banquem estes gastos. A 
única exigência é de que a despe-
sa seja para atividade partidária. 
"Ilegalidade não há. Ainda que se 
pretenda invocar o princípio da 
economicidade, a despesa se revela 
lícita", afirma Fabrício Medeiros, 
advogado eleitoral.

SIGLAS BANCAM JATOS 
PARA CAMPANHAS 
DE LIRA E BALEIA ROSSI



A inflação fechou 2020 com alta 
de 4,52%, a maior desde 2016 
(6,29%), segundo o Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), divulgado nesta terça-feira 
12 pelo IBGE.

Já o indicador de dezembro, que foi 
divulgado junto com o acumulado do 
ano, acelerou para 1,35%, a variação 
mais intensa desde fevereiro de 2003 
(1,57%) e a maior para um mês de de-
zembro desde 2002 (2,10%).

Com o resultado, o índice do ano fi-
cou acima do centro meta, definido pe-
lo Conselho Monetário Nacional, que 
era de 4,0%, mas dentro da margem de 
tolerância de 1,5 ponto percentual para 
baixo (2,5%) ou para cima (5,5%). Em 
2019, a inflação foi de 4,31%.

No ano passado, a alta de 14,09% 
nos preços de alimentos e bebidas pe-
sou no bolso dos brasileiros. 

O gerente da pesquisa, Pedro Kis-
lanov, explica que esse crescimento, o 
maior desde 2002 (19,47%), foi provo-
cado, entre outros fatores, pela deman-
da por esses produtos, a alta do dólar 

e dos preços das commodities no mer-
cado internacional. Foi um movimento 
global de alta nos preços dos alimen-
tos, num ano marcado pela pandemia 
de Covid-19.

Os preços do óleo de soja (103,79%) 
e do arroz (76,01%) dispararam no acu-

mulado do ano passado. 
Outros itens importantes na ces-

ta das famílias também tiveram altas 
expressivas, como o leite longa vida 
(26,93%), as frutas (25,40%), as carnes 
(17,97%), a batata-inglesa (67,27%) e o 
tomate (52,76%).
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PUBLICAÇÕES LEGAIS DE 
FORMA SIMPLES E RÁPIDA
É NO

SOLICITE SEU ORÇAMENTO
(84)3027.1690 | 98117.1718

PUBLICA@AGORARN.COM.BR

• Editais de convocação, 
citação e usucapiao;
• Licenças ambientais 
(IDEMA/SEMURB)
• Avisos;
• Notas;
• Atas e balanços patrimoniais;
• Comunicados e afins.

7.500
EXEMPLARES

DIÁRIOS!

A Polícia Federal deflagrou 
na manhã desta terça-feira 
12 a fase ostensiva da in-

vestigação denominada Operação 
Campanile, dando cumprimento a 
18 mandados de busca e apreensão, 
nos municípios de Teresina (PI), Jo-
ca Marques (PI), Parnaíba (PI), Pelo-
tas (RS) e São Paulo (SP) expedidos 
pelo Tribunal Regional Federal da 
1ª Região. Cerca de 100 policiais 
federais e 7 auditores da Controla-
doria-Geral da União participaram 
da Operação.

Desde a decretação do estado 
de calamidade em razão pande-
mia causada pelo Covid-19, foram 
firmados, mediante dispensa de 
licitação, diversos contratos en-
tre a Secretaria de Saúde do Piauí 
e três empresas fornecedoras de 
equipamentos hospitalares, me-
dicamentos, insumos e estruturas 
modulares para instalação de hos-
pitais temporários, custeados no-
tadamente com recursos do Fundo 
Nacional de Saúde e Ministério da 
Saúde, que totalizam, em valores já 
pagos pelo Estado, R$ 33,7 milhões.

Durante a investigação consta-

tou-se que se tornou praxe, justifi-
cada pela situação de emergência 
de saúde internacional, a adoção 
da contratação por dispensa de 
licitação. Ocorre que os contratos 
investigados demonstram a forma-
lização de processos administrati-
vos em desacordo com a legislação 
específica, notadamente no que se 
refere à publicidade, acarreando 
contratos suspeitos com empresas 
que não possuem condições técni-
cas de atender ao objeto contrata-
do na quantidade, especificações 
ou no prazo especificado ou reco-
nhecidas como fornecedoras de 
produtos com preços majorados, 
implicando em gastos excessivos 
pela Secretaria de Saúde do Piauí.

As ordens judiciais cumpridas 
hoje denotam a prática de crimes 
de fraude à licitação por ajuste que 
inviabiliza o caráter competitivo e 
por elevação arbitrária dos preços, 
falsidade ideológica e organização 
criminosa e têm o intuito de apro-
fundar as investigações acerca de 
irregularidade nos processos de 
dispensa de licitação bem como de 
execução dos contratos.

PF investiga desvios de 
recursos da saúde no Piauí

CORRUPÇÃO

CONSUMO | Indicador da inflação para dezembro, que foi divulgado junto com o acumulado para 2020, teve 
alta de 1,35%, a variação mais intensa desde fevereiro de 2003 (1,57%) e maior para dezembro desde 2002

Alta de 14,09% nos preços de alimentos e bebidas pesou no bolso dos brasileiros em 2020

Inflação acelera em dezembro e 
chega a 4,52% em 2020, diz IBGE

IBGE
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SIMONE BUSCARÁ REVERTER 
5 OU 6 VOTOS DE PACHECO

EFICÁCIA DA CORONAVAC FOI 
DE ‘98%’ A 50% EM 120 DIAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

FRAUDE COMO ‘JEITINHO’
A proposta do PSL a deputados 

que se recusam a votar em Baleia 
Rossi, oferecendo-lhes “expulsão 
consensual” com a garantia de 
que não perderão os mandatos, é 
considerada uma fraude à legislação. 
Além dos suplentes, o MPF 
di� cilmente deixaria de denunciar a 
ilegalidade.

TODO BOICOTE A FORD
Se a Ford abandonará o Brasil, 

os brasileiros deveriam boicotar os 
seus produtos. E o governo deveria 
exigir desses espertalhões a devolução 
dos R$20 bilhões em impostos que 
foram dispensados de pagar desde 
1999, segundo a Receita Federal. Vão 
embora porque queriam mais.

HUMORISTA NO BUTANTAN
Ao tentar justi� car o � asco 

da e� cácia da Coronavac, apenas 
0,38% acima do mínimo, o diretor 
de pesquisas do Butantan, Ricardo 
Palacios, disse que “importante não 
são os números”. Um humorista, o 
rapaz.

MELHOR QUE NADA
O secretário de Saúde do governo 

do Distrito Federal, Osnei Okumoto, 

disse ontem à coluna que, apesar da 
baixa e� cácia global da Coronovac, a 
vacina deve ser utilizada no País, junto 
com a de Oxford/Astrazeneca.

CALOTE SOCIALISTA
O PSB do governador capixaba 

Renato Casagrande resiste em pagar 
dívida de campanha do candidato a 
prefeito de Serra (ES), Bruno Lamas, 
do seu partido. Os prejudicados 
prometem ir à Justiça contra o calote.

UBS REDUZ AGÊNCIAS
Além de montadoras, outros 

setores reduzem suas estruturas em 
todo o mundo. O UBS, maior banco da 
Suíça, anunciou nesta terça (12) que 
fechará 20% de suas agências naquele 
país ainda neste trimestre.

EMPRESAS SE PROGRAMAM
Empresas multinacionais já 

apresentaram planos de vacinação 
dos seus de empregados, mundo afora, 
onde não existe SUS e a vacina é paga. 
O calendário é diferente de governos, 
mas prevê imunização até dezembro.

PENSANDO BEM...
...o resultado da Coronavac é tão 

fraquinho que tem gente achando a 
máscara mais e� caz que a vacina.

A estratégia do marqueteiro João Doria não resistiu aos números 
� nais da e� cácia da Coronavac, 50,3%, um sopro acima do mínimo 
exigido e a anos-luz dos 98% alardeados pelo próprio governador de São 
Paulo em setembro. O resultado � nal foi visto como real motivo para os 
inúmeros adiamentos no anúncio da taxa e para a demora no envio de 
dados dos estudos clínicos solicitados pela Anvisa para conceder uso 
emergencial.

ESCONDIDO NO GABINETE
Há dias, os 78% já haviam sido 

considerados um fracasso e Dória 
sequer deu entrevista, outrora 
tão frequentes, em seu show do 
meio-dia.

PARCERIA INABALADA
Ao enfrentar a realidade de 

apenas 50% de e� cácia, restou 

ao governo de SP a incrível boa 
vontade dos jornalistas para 
justi� carem o � asco.

CAIU COMO UMA BOMBA
Questionado sobre se 

manteria a compra de 100 
milhões de doses do imunizante, 
o Ministério da Saúde optou por 
não responder.

Os senadores do MDB estimam que a reversão de cinco a seis votos 
prometidos a Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo PT, garantirá a 
vitória de Simone Tebet (MS) na disputa pela presidência do Senado. A 

bancada do MDB, nesta terça (12), concluiu que ela é a opção que mais somará 
apoio, na campanha. Sua liderança, há dois anos, garantiu a vitória de Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) contra Renan Calheiros (MDB-AL).  Filha do falecido 
Ramez Tebet, que ocupou o mesmo cargo, Simone está a caminho de fazer 
História, como a primeira mulher a presidir o Senado. Alcolumbre não mostrará 
gratidão: apoia Rodrigo Pacheco (DEM-MG) em obediência ao deputado 
Rodrigo Maia, inimigo de Jair Bolsonaro. Com a candidatura de Simone Tebet 
de� nida, Rodrigo Pacheco já não estará fazendo campanha sozinho. O MDB vai 
participar da campanha.  A dúvida é a unidade do MDB. Renan Calheiros, por 
exemplo, está entre se vingar de Simone, negando-lhe voto, ou de Alcolumbre, 
que o bateu.

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SEVERINO FERNANDES BEZERRA, brasileiro, natural de 
Ruy Barbosa/RN, nascido em 20/09/1954, filho de Julio Fernandes Pereira e Regina Maria da Conceição, agricultor, portador do 
RG nº 001.452.709 SESPDS/RN, expedido em 19/12/2016 e do CPF nº 068.606.704-52, casado sob o regime de Separação de 
Bens com a Sra. Ana de Fátima Machado Bezerra, brasileira, natural de Taiobeiras/MG, nascida em 22/07/1955, filha de Antonio 
Soares Machado e Rita Soares Marques, do Lar, portadora do RG nº 633.781 SESPDS/RN expedido em 05/02/2016 e do CPF nº 
369.693.204-30, conforme certidão de casamento lavrada pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de 
Notas e Contratos Marítimos de Santa Helena de Goiás/GO no livro: B-014 – Folhas: 38 – RG-4126 com data de 18/11/2014, 
ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 7, S/N, Sítio Pereiro, Centro, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, 
(Processo nº 009/2020), através de sua procuradora Maria Gorete Fernandes da Silva (procuração específica lavrada nas notas 
desta serventia) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO” GLEBA 1, localizado em 
área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 5,3999ha, medindo 1.950,71m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO 
PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, 
de propriedade do Sr. ARNALDO ANTONIO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 2.519.492 SSP/RN e do CPF nº 
672.077.904-49, residente e domiciliado na Rua São José, 2A - Centro, Ruy Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o 
SITIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São 
Tomé, de propriedade do Sr. JOÃO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 483.072 SSP/RN e do CPF nº 
296.830.414-34, residente e domiciliado no SITIO PEREIRO, S/N, Centro Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com 
a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao Município de Ruy Barbosa/RN; d) ao OESTE, com o SITIO FONTAINHA, localizado 
no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, ESPÓLIO DE 
FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta 
baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com 
firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo 
Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200324964, ficando os 
mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, 
podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme 
determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte 
Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002417VBD – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por MARIA APARECIDA DE MOURA, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 06/10/1972, filha de José de Moura Barbosa e Maria Joana Carlos, do Lar, portadora do RG nº 
1.701.325 SSP/RN expedido em 28/05/1996 e do CPF nº 048.094.774-01, solteira, com endereço para correspondência na Rua 
Manoel do Nascimento, 30, AP-01, Centro, CEP: 59.420-000 Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 007/2020) referente a uma área com 
a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA DE CIMA” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy 
Barbosa/RN, com área total de 3,1640ha, medindo 3.174,02m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO FONTAINHA DE 
CIMA, localizado no município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de 
propriedade do Sr. ANTONIO MOURA SOBRINHO, agropecuarista, portador do RG nº 646.073 SSP/RN e do CPF nº 
036.424.234-50 , residente e domiciliado na Rua São José, 07 B - Centro, Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o 
SITIO FONTAINHA DE SEVERINO, localizado no município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário 
da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. SEVERINO PESSOA DE LIMA, agropecuarista, portador do RG nº 989.659 
SSP/RN e do CPF nº 053.590.986-19, residente e domiciliado na Rua São José, 128, Centro Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-
000; c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE, com a 
FAZENDA ACAUÃ, localizado no município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de 
São Tomé, de propriedade do Sr. MILTON RENATO DE CARVALHO, agropecuarista, portador do RG nº 128.037 SSP/RN e do 
CPF nº 050.305.014-87, residente na Fazenda Acauã, Zona Rural, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000. Os confrontantes 
concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do 
terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado 
pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito 
no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327083, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002410FVK – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSÉ BASÍLIO, brasileiro, agricultor, portador do RG nº 
483.072 SSP/RN, expedido em 24/03/2017 e do CPF nº 296.830.414-34, nascido em Ruy Barbosa/RN no dia 24/06/1950, filho de 
Basilio Fernandes e Severina Bernardina, casado com a Sra. MARIA LUCIA VARELA, brasileira, do lar, portadora do RG nº 
743.340 SSP/RN, expedido em 30/07/2013 e do CPF nº 583.209.114-00, nascida em Ruy Barbosa/RN, no dia  19/06/1955, filha 
de Cornélio Varela de Melo e Maria de Jesus de Melo residentes e domiciliados na Rua São José 22, Conjunto São José, Centro, 
CEP.: 59.420-000, Ruy Barbosa RN, (Processo nº 012/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado 
“SITIO PEREIRO” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 2.9828ha, medindo 950.76m; 
limitando-se ao a) ao NORTE com a SITIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN, 
de propriedade do FRANCISCO LUIZ DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 490969 SSP/RN e do CPF nº 292.515.594-
49, residente e domiciliado na Rua São José, 885, centro Ruy Barbosa/RN, CEP 59420-000; b) ao SUL com a SITIO PEREIRO, 
de propriedade de JOSIAS FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 1452745 e do CPF nº 052.253.814-21, 
residente e domiciliado na Rua São José, 6, SITIO PEREIRO, área rural, Ruy Barbosa, CEP 59420-000; c) ao LESTE  com a 
FAZENDA FONTAINHA, pertencente ao ESPÓLIO DE EDILSON MARQUES DA ROCHA d) ao OESTE com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo 
memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de 
Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante 
dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nºRN20200327094, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A 
oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002397PKU – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

ASCOM

A nova superintendente do Ban-
co do Brasil no Rio Grande do 
Norte, Priscila Requejo Simões 

de Araújo, anunciou nesta terça-feira 
12 que três agências da instituição se-
rão fechadas no Estado — em Natal, 
Parnamirim e Mossoró — e um posto 
de serviço, em Tangará, também terá 
as atividades encerradas. Os servidores 
das unidades fechadas serão absorvi-
dos pelas demais unidades da institui-
ção em terras potiguares.

Serão encerradas as atividades 
da unidades da avenida Amintas Bar-
ros, em Natal; da Cohabinal, em Par-
namrim; e Santa Luzia, em Mossoró. 

Sobre as demissões, a nova supe-
rintendente explicou que apenas os 
servidores que aderirem ao Plano de 
Demissão Voluntária serão afastados, 
pois os que trabalham nas agências a 
serem fechadas serão realocados para 
as 15 novas carteiras que a instituição 
passará a operar.

Nesta terça-feira 12, a superinten-
dente participou de reunião com a go-
vernadora do Estado, Fátima Bezerra, 
para destacar a parceria do estado com 
o banco que opera a folha de pagamen-
to dos servidores nos 167 municípios.

De acordo com a direção do BB, os 
servidores estaduais não serão prejudi-
cados porque o banco investirá em cor-
respondentes bancários, com previsão 
de três unidades em cada município. 

“Na condição de Governo, temos 
a obrigação de acompanhar essa situ-
ação, pois são serviços muito impor-
tantes para os servidores públicos, a 
população em geral e a economia do 
nosso estado”, a� rmou a governadora.

Além da folha de pessoal, a gestão 
estadual opera com o banco na co-
brança da dívida ativa por meio de um 
acordo inédito para a gestão estadual.  
Desde 2019, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) enviou dois lotes de co-
branças da dívida ativa e recuperou 
R$ 7,6 milhões de créditos “podres”, 
considerados de difícil recuperação em 
condições normais.

Superintendente do BB/RN, Priscila Requejo

Banco do Brasil 
vai fechar três 
agências no Rio 
Grande do Norte

CORTE
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Famílias esperam decisão sobre realocação

As 60 famílias da Ocupação 
Emmanuel Bezerra, que abri-
gam o antigo prédio de direito 

da UFRN, no bairro da Ribeira, Zona 
Leste de Natal, continuam sem saber 
para onde devem ser realocadas. Isso 
porque o prazo de realocação dado 
pela Justiça se encerrou na última 
quinta-feira 7, e a Procuradoria-Geral 
do Município recorreu da decisão.

A decisão judicial expedida pela 
juíza Gisele Leite, da 4ª Vara Federal, 
sugeria que as famílias ficassem na Es-
cola Municipal Santos Reis, até as aulas 
presenciais retornarem, um local que 
seria próximo ao prédio hoje ocupado. 
Porém, a prefeitura entrou com recur-
so para recorrer da decisão.

As famílias, ligadas ao Movimento 
de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB), agora esperam o julgamento do 
recurso e uma posição da gestão mu-
nicipal sobre para onde e como devem 
ser realocadas.

Na manhã de segunda 11, o MLB 
realizou mais um protesto em frente ao 
prédio da prefeitura para denunciar a 
omissão e cobrar respostas do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB). Na ocasião, proto-
colaram um ofício solicitando uma au-
diência com a Secretaria de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes, para discutir questões 
relacionadas às moradias populares.

O novo secretário de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes, José Vanildo, informou 
que ainda não está atualizado sobre o 
caso e que deve se reunir com Álvaro 
Dias para debater as medidas a serem 
tomadas.

Município recorre 
de decisão e 
famílias seguem 
sem destino

OCUPAÇÃO

60
é o número de famílias que fazem 

parte da ocupação na Ribeira

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por FRANCISCO LUIZ DA SILVA, brasileiro, natural de 
Barcelona/RN, nascido em 01/10/1933, filho de Luiz Francisco da Silva e Severina Maria da Silva, agricultor, portador do RG nº 
490.969 SESPDS/RN, expedido em 23/11/2016 e do CPF nº 292.515.594-49, casado com a Sra. Josefa Basílio da Silva, 
brasileira, natural de Ruy Barbosa/RN, nascida em 08/11/1945, filha de Basílio Victor Fernandes e Severina Bernardina da 
Conceição, do Lar, portadora do RG nº 001.115.113 SESPDS/RN expedido em 23/11/2016 e do CPF nº 000.707.094-24, 
conforme Certidão de Casamento, sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, Lavrada no Livro: B-01 – Folhas: 200 – 
Termo: 007 com data de 28/10/2016, ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 12 A, Centro, Ruy 
Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 006/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado 
“SITIO PEREIRO” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 5,2045ha, medindo 1.035,40m; 
limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, 
Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. JORGE FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do 
RG nº 1.348.477 SSP/RN e do CPF nº 791.761.944-34, residente e domiciliado no Sítio Pereiro, S/N, Zona Rural, Ruy 
Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio 
Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. JOSÉ BASILIO, agropecuarista, portador do 
RG nº 483.072 SSP/RN e do CPF nº 296.830.414-34, residente e domiciliado na Rua São José, 22, Conjunto São José, Centro, 
Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a FAZENDA FONTAINHA, localizado no Município de Ruy Barbosa, 
Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, ESPÓLIO DE EDILSON MARQUES DA ROCHA; d) 
ao OESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao Município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com 
as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, 
conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e 
memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200324972, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir -se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002389WHH – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por EMANOEL MARCONI DE LIMA, brasileiro, natural de Ruy 
Barbosa/RN, agricultor, nascido no dia 20/07/1979, filho de João Aciole de Lima e Maria do Carmo de Lima, portador do RG nº 
001.738.120 SSP/RN, expedido em 16/07/2019 e do CPF nº 042.715.224-06, casado com a Sra. EDILÂNIA AUGUSTO DE 
LIMA, brasileira, natural de Barcelona/RN, agricultora, nascida no dia 04/04/1983, filha de Edval Ferreira de Lima e Damiana 
Augusto de Lima, portadora do RG nº 2.354.028 SSP/RN expedido em 07/02/2002 e do CPF nº 053.283.714-29, conforme 
certidão de casamento lavrada no Ofício único de Ruy Barbosa/RN no livro: B-03 – Folhas: 332 – Termo: 537 com data de 
30/06/2011, com nº de matrícula 094771015520112000033320000537-15, ambos com endereço para correspondência no Sitio 
Fontainha, área rural de Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 027/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN,  com área total de 
7,3919ha, medindo 1474,84m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO FONTAINHA, localizado no Município de Ruy 
Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. SEVERINO 
PESSOA DE LIMA, agropecuarista, portador do RG nº 989659 SSP/RN e do CPF nº 053.590.986-19; residente e domiciliado na 
Área rural de Ruy Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO BOQUEIRÃO, localizado no Município de Ruy 
Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. FRANCISCO 
AGOSTINHO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 758845 SSP/RN e do CPF nº 040.708.734-65, residente e 
domiciliado na Área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a FAZENDA FONTAINHA, localizada no 
Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé de pertencente ao 
ESPÓLIO do Sr. EDILSON MARQUES DA ROCHA; d) ao OESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao Município de 
Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como 
a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas 
reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro 
Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327095, ficando os mesmos, 
assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo 
manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme 
determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte 
Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002377HAN – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
agropecuarista, portador do RG nº 758.845 SSP/RN, expedido em 07/12/2015 e do CPF nº 040.708.734-65, nascido em 
19/01/1964, filho de Vital Agostinho da Silva e Josefa Guilherme da Silva, com endereço para correspondência na Rua Manoel do 
Nascimento, 18, Centro, CEP:59.420-000, Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 029/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO BOQUEIRÃO II” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total 
de 22,8815ha, medindo 2.009,83m ; limitando-se ao a) ao NORTE o SITIO FONTAINHA, localizada no município de Ruy Barbosa 
RN e comarca de São Tomé RN., de propriedade do EMANOEL MARCONI DE LIMA, agropecuarista, portador RG nº 1738120 
SSP/RN e do CPF nº 042.715.224-06, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN, CEP 59420-000; b) ao SUL 
com a SITIO FONTAINHA, de propriedade de LUIZ CANDIDO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 382210 SSP/RN e 
do CPF nº 107.509.404-68, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000; c) ao LESTE com a 
FAZENDA FONTAINHA DE EDILSON de propriedade do ESPOLIO DE EDILSON MARQUES DA ROCHA; d) ao OESTE com a 
ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações 
feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme 
Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial 
descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 
12.493-D, ART nºRN20200327092, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados 
forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de 
dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002381WRF– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SEVERINO PESSOA DE LIMA, brasileiro, agropecuarista, 
portador do RG nº 989.659 SSP/RN com data de expedição 15/07/2017 e do CPF nº 053.590.986-19, filho de Manoel Pessoa de 
Lima e Francisca Maria de Lima, casado com a Sra. EDILMA DE MOURA LIMA – (conforme certidão de casamento emitida em 
05/06/2017, com matrícula nº 0947710155 1995 2 00002 138 0000343 73, pelo Oficio Único de Ruy Barbosa, comarca de São 
Tomé/RN) agricultora, portadora do RG nº 1.776.545 SSP/RN  com data de expedição 25/03/2017 e do CPF nº 052.699.396-06, 
ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 128, Centro, CEP: 59420-000, Ruy Barbosa RN, (Processo nº 
020/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA” GLEBA 1, localizado em 
área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 41,1377ha, medindo 3.586.67m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SITIO 
FONTAINHA DE CIMA, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade de MARIA 
APARECIDA DE MOURA, agropecuarista, portadora do RG nº 1.701.325 SSP/RN e do CPF nº 048.094.774-01, residente e 
domiciliada na Área Rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO BARRIGUDA, localizado no município 
de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade de EMANOEL MARCONI DE LIMA, agropecuarista, portador 
do RG nº 1.738.120 SSP/RN e do CPF nº 042.715.224-06, residente e domiciliado na Área Rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 
59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN; d) ao OESTE, com a 
FAZENDA ACAUÃ, localizada no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade de MILTON 
RENATO DE CARVALHO. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, 
bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas 
reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro 
Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200325847, ficando os mesmos, 
assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo 
manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme 
determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte 
Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002437RQU – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por EXPEDITA FERNANDES, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 25/06/1953, filha de Basílio Fernandes e Severina Bernadina da Conceição, do Lar, portadora do RG nº 
001.003.271 SSP/RN expedido em 16/12/2014 e do CPF nº 038.979.384-13, solteira, com endereço para correspondência no 
Sítio Olho Dágua do Castro, 06, Área Rural, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 031/2020) referente a uma área 
com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO OLHO D’ÁGUA DO CASTRO – GLEBA 1”, localizado em área rural de 
Ruy Barbosa/RN, com área total de 6,6469ha, medindo 1.666,95m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO OLHO DAGUA 
DO CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN, de propriedade do Sr. FRANCISCO 
MAURICIO DE MACEDO, agropecuarista, portador do RG nº 785.905 SSP/RN e do CPF nº 537.153.494-68 , residente e 
domiciliado na área rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO CASTRO, de 
propriedade do Sra. FRANCISCA EUNICE DA COSTA, agropecuarista, portador do RG nº 350.355 SSP/RN e do CPF nº 
175.415.734-34, residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE, com a FAZENDA SANTA LUIZA, de propriedade do 
Sr. ROBERTO LUIS FAGUNDES GALVÃO, agropecuarista, portador do RG nº 323.194 SSP/RN e do CPF nº 199.409.554-72, 
residente  domiciliado na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000. Os confrontantes concordaram com as demarcações 
feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme 
Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial 
descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 
12.493-D, ART nºRN20200325010, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados 
forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de 
dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002433CIM– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por MARIA FERNANDES DE SOUZA, brasileira, natural de São 
Tomé/RN, nascida em 28/09/1957, filha de José Vitalino Fernandes e Tereza Fernandes, do Lar, portadora do RG nº 2.854.763 
SSP/GO expedido em 23/11/1988 e do CPF nº 985.918.271-04, casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. 
MANOEL PATRÍCIO DE SOUSA, brasileiro, natural de Cícero Dantas/BA, nascido em 25/12/1950, filho de Josefa Maria do 
Carmo, lavrador, portador do RG nº 1.200.835 SSP/GO expedido em 01/03/1979 e do CPF nº 322.977.181-87, conforme certidão 
de casamento lavrada no Cartório do Registro Civil do Município de Colinas de Tocantins/TO, no livro B-06, às folhas 295 sob nº 
230 com data de 10/03/1998, ambos com endereço para correspondência na Viela 7, Q 9, L 6, S/N, Campo Alegre, Santa Helena 
de Goiás/GO, (Processo nº 034/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO OLHO 
D’ÁGUA DO CASTRO – GLEBA 1”, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 2,5717ha, medindo 
1.277,01m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa 
RN e comarca de São Tomé RN, de propriedade do Sr. FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, agropecuarista, portador do RG 
nº 785.905 SSP/RN e do CPF nº 537.153.494-68 , residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; 
b) ao SUL, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO CASTRO, de propriedade do Sr. FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, 
agropecuarista, portador do RG nº 785.905 SSP/RN e do CPF nº 537.153.494-68, residente e domiciliado na área rural de Ruy 
Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) 
ao OESTE, com a FAZENDA FONTAINHA, de propriedade do Sr. ROBERTO LUIS FAGUNDES GALVÃO, agropecuarista, 
portador do RG nº 323.194 SSP/RN e do CPF nº 199.409.554-72, residente na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000. 
Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo 
SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo 
conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando 
Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºN20200327069, ficando os mesmos, assim como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 
6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE 
FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002409SVT– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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JANEIRO TEM 
ALTA DE 19% 
NAS MORTES POR 
COVID-19 NO RN

IMUNIZAÇÃO | Butantan e Fiocruz entraram com pedidos para a liberação da Coronavac e da vacina de 
Oxford na semana passada. Anvisa marcou reunião de diretores para domingo, um dia antes do prazo final

A Anvisa informou nesta terça-
-feira 12 que está prevista para o 
próximo domingo 17 a reunião 

de sua Diretoria Colegiada que decidirá 
sobre pedidos de autorização para uso 
emergencial, temporário e experimen-
tal das vacinas do Instituto Butantan e 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
contra a Covid-19. A data é o penúltimo 
dia do prazo estabelecido pela própria 
agência como meta para análise dos 
pedidos.

”Faz-se necessária a entrega, em 
tempo hábil para análise, dos docu-
mentos faltantes e complementares”, 
disse a agência, em comunicado. A 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) en-
tregou na sexta-feira 8 seu pedido de 
uso emergencial da vacina desenvolvi-
da pelo laboratório AstraZeneca e pela 
Universidade de Oxford. O pedido vale 
para 2 milhões de doses, que devem 
ser importadas do laboratório Serum, 
sediado na Índia.

Segundo a Anvisa, o prazo para a 
análise do pedido de uso emergencial é 
de dez dias. Já a avaliação do pedido de 
registro definitivo, que não foi feito, po-
de ocorrer em até 60 dias. Também na 
última  sexta, a Anvisa já havia recebido 
o pedido de uso emergencial da Coro-
naVac, vacina contra a Covid-19 pro-
duzida pelo laboratório chinês Sinovac 
em parceria com o Instituto Butantan. 

O pedido vale para 6 milhões de 
doses que o Butantan recebeu prontas, 
vindas da China. O prazo para análise é 
o mesmo: dez dias. Em meados de de-
zembro, a Diretoria Colegiada da agên-
cia aprovou as regras para a autoriza-
ção temporária de uso emergencial, em 
caráter experimental, de vacinas contra 
a doença causada pelo coronavírus.

Ontem, após pressão de cientistas 
e jornalistas, o governo de São Paulo e 
o Instituto Butantan a taxa de eficácia 
geral da Coronavac, vacina contra o 
coronavírus desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac e produzida no 
Brasil pelo Instituto Butantan. 

A taxa que considera a análise de 
todos os voluntários infectados pela 
covid é de 50,38%. O número é inferior 
ao apresentado na semana passada pe-
lo governo paulista, de 78%, pois, como 
foi revelado anteriormente, a taxa refe-
ria-se somente a um recorte do estudo: 
ao grupo de voluntários que manifes-
taram casos leves de covid, mas com 
necessidade de atendimento médico.

Cientistas presentes no anúncio 
evidenciaram que o número mais baixo 
não deve ser visto como preocupante e 
ressaltaram a importância de uma vaci-
na segura e disponível no país.

“2020 foi o ano do luto, 2021 será 
o ano de lutar pela vida. É isso que 
devemos buscar, e não nos pautar só 
em números, mas, sim, uma proteção 
clínica e uma vacinação em massa”, 
disse Sérgio Cimerman, infectologista 
do Instituto Emilio Ribas.

“A melhor vacina é a vacina que es-
tará à disposição da população”, disse a 
infectologista Rosana Richtmann.

“Não há justificativa nenhuma pa-
ra que não se use uma vacina que está 
disponível no Brasil, é fácil de distribuir 
e que tem ótima relação de custo-bene-
ficio”, disse Natalia Pasternak, bióloga 
e fundadora do Instituto Questão de 
Ciência.

“Não é a melhor vacina do mundo, 
é a vacina possível, é uma boa vacina e é 
uma vacina que certamente vai iniciar 
o processo de sairmos da pandemia. 
Isso não quer dizer que depois dela não 
poderão entrar outras. Se essa vacina é 
o começo, vamos começar?”, questio-
nou.

Na avaliação de cientistas especia-
listas em imunização, vacinas como a 
Coronavac, que usam o vírus inativado 
em sua formulação, estão entre as imu-
nizações mais seguras e bem estudadas 
disponíveis, além de serem de fabrica-
ção mais simples e manutenção viável 
em um país de clima mais quente como 
o Brasil.

“É uma vacina que não traria sur-
presas ruins, e os resultados apresenta-
dos corroboram isso. É uma plataforma 
segura”, disse o infectologista pediá-
trico Marco Aurélio Sáfadi, presidente 
do Departamento de Imunizações da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo 
(SPSP), também presente no anúncio 
nesta terça.

A taxa de eficácia geral é o principal 
indicador medido pelo estudo da Coro-
navac (o chamado desfecho primário), 
segundo protocolo da pesquisa. Em-
bora inferior à primeira taxa divulgada, 
o índice de 50,4% não deve impedir a 
aprovação do imunizante pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), que exige eficácia mínima de 50%. 

Na Turquia, a análise interina da 
Coronavac demonstrou eficácia de 
91%. Na Indonésia, onde o imunizante 
teve uso emergencial aprovado re-
centemente, ficou em 65,3%. Nos dois 
casos, a amostra de casos de covid 
entre voluntários foi bem inferior à do 
Butantan: de 30 casos analisados em 
cada país, ante cerca de 220 no Brasil. 
No sábado, a Anvisa cobrou dados mais 
detalhados do Butantã para avaliar o 
pedido de uso emergencial, submetido 
na sexta-feira. 

O mês de janeiro registra al-
ta de 19% no número de mortes 
causadas pela Covid-19 em com-
paração com o mesmo período 
de dezembro. Até esta terça-feira 
12, segundo dados da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Se-
sap), foram contabilizadas 122 
mortes, contra os 102 óbitos nos 
12 primeiros dias de dezembro 
passado. Ao todo, 3.115 potiguares 
já morreram em decorrência de 
complicações da infecção do no-
vo coronavírus desde o início da 
pandemia. 

De acordo com os dados da 
Sesap, a média é de 10, 1 mortes 
por dia em decorrência da doença. 
Somente nesta terça-feira, com os 
dados mais recentes do boletim 
epidemiológico, foram registradas 
17 mortes nas últimas 24 horas. 
Ainda segundo a Sesap, apenas se-
te mortes ocorreram nas últimas 
24 horas – municípios de Areia 
Branca, Patu, Parnamirim (2), 
Riachuelo e Natal (2). O resto das 
mortes ocorreram em dias ante-
riores, mas tiveram a confirmação 
clínica apenas nesta terça-feira 12. 

Nas últimas 24 horas, foram 
confirmados 815 casos de infec-
ção pelo coronavírus, totalizando 
125.338 contágios. Com os novos 
números, o Rio Grande do Norte 
soma 124.523 infectados desde o 
início da pandemia. Covid-19. 

A taxa de ocupação de leitos 
críticos das unidades públicas de 
saúde no Rio Grande do Norte é 
de 70,6% (até 12h desta terça-feira 
12). Há 301 pacientes internados 
em leitos clínicos e críticos. Segun-
do a Sesap, a Região Metropolita-
na de Natal apresenta 68,8% dos 
leitos críticos ocupados, a região 
Oeste tem 71,8% e a Região Seridó 
74,3%.

Segundo a Anvisa, o prazo para a análise do pedido de uso emergencial é de dez dias

Ação na comunidade do Mosquito foi na manhã desta segunda-feira 12

Aproximadamente 230 policiais e agentes públicos participam da operação

F orças de segurança federais 
e estaduais deflagraram na 
manhã desta terça-feira 12 

uma operação que visa o combate 
ao tráfico de drogas e armas, porte 
ilegal de armas, contrabando, entre 
outros crimes na Grande Natal. Um 
dos pontos de ação foi a comunida-
de do Mosquito, na Zona Leste da 
capital potiguar. A ação recebeu o 
nome de “Operação Concórdia”.

A operação contou com o apoio 
de um helicóptero e drone. Fazem 
parte da ação a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal, com 
apoio da Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros, Receita 
Federal e Marinha do Brasil. O trân-
sito ficou lento no trecho próximo a 
Ponte de Igapó. Aproximadamente 
230 policiais e agentes públicos 
participam da operação.

Segundo a PF, além da comu-
nidade do Mosquito, as ações se 
concentram também no porto e no 
aeroporto internacional de Natal, 
bem como em rodovias federais, 
zonas costeiras e rios navegáveis da 
região, observadas as atribuições 
de cada instituição.

“As ações, que não se encerram 
nesta data, têm por finalidade re-
duzir os índices criminológicos da 
região metropolitana de Natal, me-
lhorando a sensação de segurança 

da população”, informou a PF.
Ainda de acordo com a cor-

poração, as ações ostensivas são 
coordenadas e baseadas em inte-
ligência, com foco na repressão a 
crimes como tráfico de drogas e 
armas, porte ilegal de arma de fogo, 
contrabando, receptação de bens, 
além de cumprimento de manda-
dos de prisão.

Durante a ação na comunidade 
do Mosquito, na manhã de ontem, 
o trânsito ficou lento na região, 
devido à intensa movimentação 
policial no local. 

Operação “Concórdia” no Mosquito

Anvisa decide no domingo sobre 
aval para vacinas contra a CovidOperação conjunta 

combate tráfico de drogas, 
armas e contrabando 

GRANDE NATAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Se em setembro último, quando o 
prefeito de Natal Álvaro Dias (PS-
DB) autorizou o retorno presen-

cial nas escolas privadas, o panorama 
dos estabelecimentos particulares era 
sombrio, com um nível de inadimplên-
cia que beirava 40% na ocasião, hoje, o 
clima é totalmente oposto. 

A simples previsão do início da 
vacinação contra o novo coronavírus 
para as próximas semanas fez, por 
exemplo, com que os prognósticos 
feitos há três meses pelo presidente do 
Sindicato das Escolas Particulares da 
capital potiguar, Alexandre Marinho, 
fossem da água para o vinho.

De uma previsão de que 15% das 
escolas privadas da rede, hoje respon-
sável pelo acolhimento de 90 mil alu-
nos em Natal e Região Metropolitana, 
não retornariam este ano em meio à 
demissão de mais de 1.200 professores 
e auxiliares, por conta da pandemia, 
o presidente do Sindicato das Escolas 
Particulares tem uma opinião oposta 
atualmente. 

Segundo ele, mesmo com a manu-
tenção dos protocolos de biosseguran-
ça nas escolas, que as obriga a terem 15 
alunos numa sala onde cabem 30, “as 
matrículas estão fluindo normalmente  
e reiniciaremos as aulas a pleno vapor”.

Mais: com exceção das turminhas 
do fundamental, nos demais períodos 
escolares o retorno de alunos está ga-
rantido a partir da experiência de aulas 
presenciais, virtuais e das chamadas 
“híbridas”, nas quais os alunos alter-
nam os modos presenciais e virtuais. 

“E não venham me cobrar se a qua-
lidade do ensino caiu porque fizemos o 
que foi possível diante de uma crise sa-
nitária de proporções épicas”, dispara o 
sindicalista, que é um reconhecido pro-
fessor de matemática de longa data.

Aliás, sobre essa questão, Alexan-
dre Marinho admite que, com exceção 
das faculdades, que já apostam no en-
sino à distância (EAD) como modelo 
de negócio não é de hoje, no ensino 
tradicional básico “é inegável a impor-
tância do ensino presencial”. 

E por várias razões, segundo ele. 
“Primeiro porque é muito complicado 
manter a concentração dos alunos em 
aulas virtuais e, depois, porque a con-
vivência e a socialização fazem parte 
ativa da formação”, acrescenta. 

Seja como for, o professor acha que 
o angustiante período da pandemia, 
que ainda não acabou, amadureceu as 
instituições e as deixou mais resilientes 

para com os desafios do futuro. 
“Acho que o mercado tem dessas 

coisas, uma hora uma escola nova re-
cebe alunos de outra, num movimento 
normal de mercado. Mas em relação 
ao ano retrasado, quando não havia 
pandemia, só o ensino fundamental 
terá um retorno mais longo e, mesmo 
assim gradativo”, afirma.

Pelos cálculos dele, isso deve repre-
sentar imediatamente 3% do contin-
gente geral de alunos de Natal e Região 
Metropolitana que ainda voltarão aos 
poucos. Em relação aos demais, asse-
gura, “todos estão voltando a se matri-
cular”, assegura. 

E finaliza: “Entre dois e oito de fe-
vereiro a vida recomeça, com muitos 
protocolos, mas recomeça de qualquer 
maneira, especialmente com a vacina 
vindo ai”.

O mesmo otimismo das esco-
las particulares não é compartilha-
do com um tradicional fornecedor: 

as livrarias e papelarias. Com a vol-
ta às aulas da rede privada, prevista 
para o início de fevereiro, as empre-
sas preveem quedas expressivas de 
faturamento, que podem alcançar 
os 50%.

Para o presidente do Sindicato 
das Escolas Particulares, Alexan-
dre Marinho, em parte, essa redu-
ção se deve à progressiva opção 
das escolas em trabalhar com 
material didático próprio, que são 
disponibilizadas em redes virtuais 
internas. 

A gerente da livraria e papela-
ria Câmara Cascudo, Maura An-

drade, por exemplo, acredita que 
o estabelecimento não irá atingir 
este ano nem 50% das vendas de 
material escolar, se comparado aos 
números do ano passado. 

“Estamos com uma movimen-
tação bem abaixo do normal, a ex-
pectativa é que este ano realmente 
a gente não consiga vender nem a 
metade do que faturamos em 2020. 
Muitos pais pedem o orçamento 
dos materiais e livros exigidos pe-
los colégios, mas fechar mesmo, 
são poucos. Eles vêm, fazem a 
pesquisa de preços e vão embora”, 
conta.

Diz que por causa da pande-
mia a livraria percebeu que grande 
parte dos clientes ainda está rece-
osa de ir até a loja e por isso reali-
za o delivery dos materiais com 
as vendas online. E acrescenta: 
“Nossa loja diariamente está com 
pouquíssima gente, ainda mais 
pela questão da pandemia, muitos 
clientes estão com medo de vir até 
a loja por causa da covid-19”. 

Na Iskisita Atacado, apesar do 
fluxo melhor de clientes, a procura 
do material escolar nem se com-
para aos anos anteriores, com os 
corredores lotados, como explica o 
gerente Sebastião Magno.

“Este ano não iremos chegar 
nem a 35% de vendas de material 
escolar, se comparado com os ou-
tros anos, quando a loja ficava lo-
tada de gente e, além disso, a gente 
percebeu que as listas de materiais 
exigidos pelas escolas diminuíram 
muito, já que os materiais adquiri-
dos no ano passado nem foram uti-
lizados. Apesar disso, esperamos 
ter um faturamento maior depois 
do dia 20 de janeiro, data mais pró-
xima do retorno das aulas”, relata.

Na livraria A Casa do Colegial, 
no bairro do Alecrim, a queda nas 
vendas dos itens escolares já é de 
60% em comparação a 2020, já os 
livros didáticos estão saindo mais, 
é o que afirma o gerente comercial, 
Valério Barbosa Calado.

“A venda de material ainda não 
começou acontecer de forma ex-
pressiva, então já temos uma redu-
ção de 60% na venda dos produtos 
escolares, inclusive já atendi pais 
que dizem que só compraram 30% 
do que tem na lista, pois já tem boa 
parte dos materiais em casa. Ago-
ra livros didáticos estão com uma 
movimentação melhor”, explica.

Para o outro lado do balcão, 
a vida continua dura, como diz o 
policial civil Sócrates Nascimento, 
enquanto comprava  os materiais 
escolares do filho. “Em quatro 
livros que eu precisei comprar já 
gastei em média R$900 e ainda tem 
o material escolar; o bom é que os 
materiais estão com preços baixos 
e parte deles meu filho já tem casa 
por que  não usou no ano passado”.

Escolas particulares de Natal 
garantem retorno a todo o vapor
PROJEÇÃO | Mesmo com os 
protocolos de biossegurança, 
que reduziram pela metade as 
turmas presenciais, o setor diz 
que as matrículas estão fluindo 
normalmente

Retorno das atividades presenciais nas escolas privadas de Natal foi autorizado pelo prefeito Álvaro Dias em setembro passado

Livrarias e papelarias acreditam que vendas de materiais escolares e livros didáticos devem cair pela metade em 2021
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TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ARNALDO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascido em 03/08/1962, filho de Antônio Luiz da Silva e Vicência Regina da Conceição, agricultor, portador do RG 
nº 2.519.492 SSP/RN expedido em 06/10/2003 e do CPF nº 672.077.904-49, solteiro, com endereço para correspondência na 
Rua São José, 02 A, Centro, CEP.: 59.420-000, Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 014/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 
0.0661ha, medindo 142,66m; limitando-se ao a) ao NORTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy 
Barbosa/RN b) ao SUL, com o SITIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de 
propriedade de SEVERINO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 1.452.709 SSP/RN e do CPF nº 
068.606.704-52 , com endereço de correspondência, na Rua São José, 07, S/N, Sítio Pereiro, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 
59420-000; c) ao LESTE, com o FAZENDA FONTAINHA, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São 
Tomé/RN,  ESPÓLIO DE EDILSON MARQUES DA ROCHA, d) ao OESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao 
município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta 
baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com 
firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo 
Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200325003, ficando os 
mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, 
podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme 
determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte 
Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002373IXO – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por RITA CANDIDO DE MOURA, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 20/05/1938, filha de Manoel Candido e Luiza de Moura, agropecuarista, portadora do RG nº 
001.483.336 SESPDS/RN expedido em 17/12/2016 e do CPF nº 000.693.624-59, solteira, com endereço para correspondência 
na Praça Miguel de Moura, 13, Centro, Ruy Barbosa/RN, CEP:59.420-000, (Processo nº 025/2020) referente a uma área com a 
seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO OLHO D’ÁGUA DO CASTRO” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy 
Barbosa/RN, com área total de 3,4767ha, medindo 855.40m; limitando-se ao a) ao NORTE, com a FAZENDA BOQUEIRÃO - 
ESPOLIO DE GERONCIO VIRGINIO DIAS, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN b) ao SUL, 
com o SITIO OLHO DAGUA DO CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de 
propriedade de FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, agropecuarista, portador do RG nº 785905 SSP/RN e do CPF nº 
537.153.494-68, residente e domiciliado na Zona Rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com o SITIO OLHO 
DAGUA DO CASTRO DE MARIA DE LOURDES, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN,  de 
propriedade de MARIA DE LOURDES DE MOURA, agropecuarista, portadora do RG nº 1045391 SSP/RN e do CPF nº 
807.521.284-34, residente e domiciliado na Zona Rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000 d) ao OESTE, com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo 
memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de 
Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante 
dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nºRN20200327176, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A 
oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002425RVY – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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CBMRN/DIVULGAÇÃO

O número de ocorrências envol-
vendo salvamento aquático 
aumentou 33% no litoral do 

Rio Grande do Norte, em 2020, na 
comparação com o ano anterior, se-
gundo dados divulgados pelo Corpo 
de Bombeiros nesta terça-feira 12. Ao 
todo, 173 pessoas foram resgatadas 
de afogamentos nas praias do estado. 
De acordo com os dados divulgados 
pelo Grupamento de Busca e Salva-
mento da corporação, em 2019, foram 
registradas 130 ocorrências do tipo no 
estado.  

Em 2020, ainda houve 14.470 pes-
soas advertidas pelos guarda-vidas e 
38.536 receberam orientações da cor-
poração. Somente a Praia do Amor, em 
Tibau do Sul, foi responsável por cerca 
de 28% das ocorrências de resgate no 
ano passado, com 50 ocorrências. Ela 
foi seguida da Praia do Meio, na Zo-
na Leste de Natal; e Búzios, em Nísia 
Floresta, na região metropolitana. As 
praias com mais ocorrências foram: 
Praia do Amor (Tibau do Sul) - 50 Praia 
do Meio (Natal) - 31 Búzios (Nísia Flo-
resta) - 23 Praia do Forte (Natal) - 22 
Redinha (Natal) - 16 Ponta Negra (Na-
tal) - 6 Areia Preta (Natal) - 5 Tibau do 
Sul (Tibau do Sul) - 5.  

Diante do aumento de casos, o 
Corpo de Bombeiros também divulgou 
informações sobre a prevenção ao afo-
gamento, principalmente no período 
de verão, quando as praias estão com 
mais pessoas. A corporação também 
orienta as pessoas a acionarem os sal-
va-vidas pelo número 193, caso presen-
cie um afogamento.  

Caso presencie um afogamento, 
entre em contato de forma imediata 
com o Corpo de Bombeiros e arremes-
se um objeto flutuante para a vítima 
até a chegada dos guarda-vidas. Tenha 
atenção com as crianças; coloque a 
pulseira de identificação fornecida pe-
los guarda-vidas; evite ingerir bebidas 
alcoólicas e alimentos pesados antes 
de entrar na água; nade longe de pe-
dras; respeite sinalizações de perigo.

Foram 16 ocorrências em Ponta Negra 

Bombeiros do 
RN registram 
aumento de 33% 
nos salvamentos

2020
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Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOÃO FERNANDES BEZERRA, brasileiro, agropecuarista, 
natural de Barcelona/RN nascido no dia 15/04/1967, filho de Basílio Fernandes Bezerra e Maria de Jesus dos Anjos, portador do 
RG nº 892.929 SSP/RN, expedido em 02/06/2017 e do CPF nº 583.208.224-91, casado com a Sra. ALZENY DE MOURA 
BEZERRA (conforme certidão de casamento  lavrada pelo Ofício Único de Ruy Barbosa/RN, no Livro B-02, folhas 088, Termo 
293, na data de 31/12/1992, com matrícula nº 0947710155 1992 2 00002 088 0000293 08), brasileira, agricultora, natural de 
Caiçara do Rio do Vento/RN, nascida no dia 16/01/1973, filha de Miguel Moura Sobrinho e Zulmira Moura, portadora do RG nº 
001.427.925, expedido em 20/11/2007 e do CPF nº 938.048.814-91, ambos com endereço para correspondência na Rua São 
José, 18, Zona Rural de Ruy Barbosa/RN, CEP.: 59.420-000, (Processo nº 038/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO ”, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 14,2657ha, 
medindo 2.080,56m; limitando-se ao a) ao NORTE o SITIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de 
São Tomé RN., de propriedade do SEVERINO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador RG nº 1452709 SSP/RN e do 
CPF nº 068.606.704-52, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN, CEP 59420-000; b) ao SUL com a SITIO 
PEREIRO, de propriedade de FRANCISCO LUIS DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 490969 SSP/RN e do CPF nº 
292.515.594-49, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000; c) ao LESTE com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE com o SITIO FONTAINHA, de propriedade do 
ESPÓLIO de FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial 
descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de 
Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante 
dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nºRN20200324999, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A 
oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002401PSZ– conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSIAS FERNANDES BEZERRA, brasileiro, agricultor, 
portador do RG nº 001.452.745 SESPDS/RN e CPF nº 052.253.814-21, casado com ALEXANDRA ALVES BEZERRA, brasileira, 
do Lar, portadora do RG nº 1.452.750 ITEP/RN e CPF nº 942.135.774-49, conforme certidão de casamento nº 305, fls 100 do 
Livro nº B-02, ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 06 A, Centro, CEP: 59.420-000, Ruy Barbosa/RN, 
(Processo nº 023/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO” GLEBA 2, 
localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 2,7661ha, medindo 965,54m; limitando-se ao a) ao NORTE, com 
o SÍTIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade do JOSÉ BASÍLIO, 
agropecuarista, portador do RG nº 483.072 SSP/RN e do CPF nº 296.830.414-34, residente e domiciliado na área rural de Ruy 
Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de 
São Tomé/RN, de propriedade de SEVERINO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 1.452.709 SSP/RN e 
do CPF nº 068.606.704-52, residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a 
FAZENDA FONTAINHA, pertencente ao ESPÓLIO DE EDILSON MARQUES DA ROCHA; d) ao OESTE, com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo 
memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de 
Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante 
dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nºRN20200324967, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A 
oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002421AYY – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SEVERINO FERNANDES BEZERRA, brasileiro, natural de 
Ruy Barbosa/RN, nascido em 20/09/1954, filho de Julio Fernandes Pereira e Regina Maria da Conceição, agricultor, portador do 
RG nº 001.452.709 SESPDS/RN, expedido em 19/12/2016 e do CPF nº 068.606.704-52, casado sob o regime de Separação de 
Bens com a Sra. Ana de Fátima Machado Bezerra, brasileira, natural de Taiobeiras/MG, nascida em 22/07/1955, filha de Antonio 
Soares Machado e Rita Soares Marques, do Lar, portadora do RG nº 633.781 SESPDS/RN expedido em 05/02/2016 e do CPF nº 
369.693.204-30, conforme certidão de casamento lavrada pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de 
Notas e Contratos Marítimos de Santa Helena de Goiás/GO no livro: B-014 – Folhas: 38 – RG-4126 com data de 18/11/2014, 
ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 7, S/N, Sítio Pereiro, Centro, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, 
através de sua procuradora Maria Gorete Fernandes da Silva (procuração específica lavrada nas notas desta serventia)   
(Processo nº 010/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO” GLEBA 2, 
localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 0,1732ha, medindo 171,06m; limitando-se ao a) ao NORTE, com 
o SÍTIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de 
São Tomé, de propriedade do Sr. ARNALDO ANTONIO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 2.519.492 SSP/RN e do 
CPF nº 672.077.904-49, residente e domiciliado na Rua São José, 2A - Centro, Ruy Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, 
com o SITIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca 
de São Tomé, de propriedade do Sr. JORGE FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 483.072 SSP/RN e do 
CPF nº 296.830.414-34, residente e domiciliado no SITIO PEREIRO, S/N, zona rural, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao 
LESTE, com o FAZENDA FONTAINHA, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé, ESPÓLIO DE EDILSON MARQUES DA ROCHA; d) ao OESTE, com a ESTRADA VICINAL 
que liga a BR 304 ao Município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial 
descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de 
Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante 
dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nºRN20200324964, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A 
oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002417VBD – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

REQUERENDO LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada 
na AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação (LO) referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – Macaíba 
(Bacias B1, B2 e B3), localizado no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

 

 

CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO 
 
À Srº. JOSÉ CARLOS ANDRE GONÇALVES 
Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras dificuldades e transtornos a 
empregadora Sr.ª Patrícia Cristina Diógenes Fernandes. Diante disso, vimos através desta notificá-lo a 
comparecer imediatamente e retomar suas funções. 
Ressaltamos que o seu não comparecimento no prazo de 03 (três) dias caracterizará abandono de emprego, 
ocasionando sua demissão por justa causa nos termos do do artigo 482, alínea i, da CLT. 

Natal/RN, 13 de janeiro de 2021. 
Patrícia Cristina Diógenes Fernandes 

Empregador 



 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por RITA CANDIDO DE MOURA, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 20/05/1938, filha de Manoel Candido e Luiza de Moura, agropecuarista, portadora do RG nº 
001.483.336 SESPDS/RN expedido em 17/12/2016 e do CPF nº 000.693.624-59, solteira, com endereço para correspondência 
na Praça Miguel de Moura, 13, Centro, Ruy Barbosa/RN, CEP:59420-000, (Processo nº 024/2020) referente a uma área com a 
seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO OLHO D’ÁGUA DO CASTRO” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy 
Barbosa/RN, com área total de 6,5500ha, medindo 1.361.17m; limitando-se ao a) ao NORTE, com a ESPOLIO DE GERONCIO 
VIRGINIO DIAS - FAZENDA BOQUEIRAO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN,  b) ao 
SUL, com o SITIO OLHO DAGUA DO CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de 
propriedade de FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, , agropecuarista, portador do RG nº 785905 SSP/RN e do CPF nº 
537.153.494-68, residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA 
VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa RN, d) ao OESTE, ESPOLIO DE FRANCISCO RODRIGUES - SITIO 
FONTAINHA, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN e ESPOLIO DE ANTONIO CERIACO 
DOS SANTOS - SÍTIO FONTAINHA DE ANTONIO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN. Os 
confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo 
SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo 
conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando 
Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327176, ficando os mesmos, assim como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 
6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE 
FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002425RVY – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
agropecuarista, portador do RG nº 758.845 SSP/RN, expedido em 07/12/2015 e do CPF nº 040.708.734-65, nascido em 
19/01/1964, filho de Vital Agostinho da Silva e Josefa Guilherme da Silva, com endereço para correspondência na Rua Manoel do 
Nascimento, 18, Centro, CEP:59.420-000, Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 030/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO FANTAINHA”, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 10,8174ha, 
medindo 1.484,23m; limitando-se ao a) ao NORTE o SITIO BOQUEIRÃO, localizada no município de Ruy Barbosa RN e comarca 
de São Tomé RN, de propriedade de FRANCISCA PEREIRA, agropecuarista, portador RG nº 1942310 SSP/RN e do CPF nº 
034.512.964-46, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN, CEP 59420-000; b) ao SUL com a SITIO 
FONTAINHA II, de propriedade de PEDRO RODRIGUES, agropecuarista, portador do RG nº 534188 SSP/RN e do CPF nº 
452.438.404-91, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000; c) ao LESTE com a FAZENDA 
BOQUEIRÃO DE GERONCIO de propriedade do ESPOLIO DE GERONCIO VIRGINIO DIAS; d) ao OESTE com o SITIO 
FONTAINHA, de propriedade de JOSE BRASILINO DOS SANTOS, agropecuarista, portador do RG nº 1407196 SSP/RN e do 
CPF nº 301.183.414-91, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000. Os confrontantes 
concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do 
terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado 
pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito 
no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327093, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir -se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002385JTU– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
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Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por FRANCISCO LUIZ DA SILVA, brasileiro, natural de 
Barcelona/RN, nascido em 01/10/1933, filho de Luiz Francisco da Silva e Severina Maria da Silva, agricultor, portador do RG nº 
490.969 SESPDS/RN, expedido em 23/11/2016 e do CPF nº 292.515.594-49, casado com a Sra. Josefa Basílio da Silva, 
brasileira, natural de Ruy Barbosa/RN, nascida em 08/11/1945, filha de Basílio Victor Fernandes e Severina Bernardina da 
Conceição, do Lar, portadora do RG nº 001.115.113 SESPDS/RN expedido em 23/11/2016 e do CPF nº 000.707.094-24, 
conforme Certidão de Casamento, sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, Lavrada no Livro: B-01 – Folhas: 200 – 
Termo: 007 com data de 28/10/2016, ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 12 A, Centro, Ruy 
Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 005/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado 
“SITIO PEREIRO” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 11,3023ha, medindo 1.908,11m; 
limitando-se ao a) NORTE, com o SÍTIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, 
Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. JOÃO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do 
RG nº 892.929 SSP/RN e do CPF nº 583.208.224-91, residente e domiciliado no Sítio Pereiro, S/N, Zona Rural, Ruy Barbosa/RN 
- CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, 
Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. JOSÉ BASILIO, agropecuarista, portador do RG nº 483.072 
SSP/RN e do CPF nº 296.830.414-34, residente e domiciliado na Rua São José, 22, Conjunto São José, Centro, Ruy 
Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao Município de Ruy Barbosa/RN; d) 
ao OESTE, com o SITIO FONTAINHA, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé, ESPÓLIO DE FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, 
conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e 
memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200324972, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir -se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002389WHH – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por EMANOEL MARCONI DE LIMA, brasileiro, natural de Ruy 
Barbosa/RN, agricultor, nascido no dia 20/07/1979, filho de João Aciole de Lima e Maria do Carmo de Lima, portador do RG nº 
001.738.120 SSP/RN, expedido em 16/07/2019 e do CPF nº 042.715.224-06, casado com a Sra. EDILÂNIA AUGUSTO DE 
LIMA, brasileira, natural de Barcelona/RN, agricultora, nascida no dia 04/04/1983, filha de Edval Ferreira de Lima e Damiana 
Augusto de Lima, portadora do RG nº 2.354.028 SSP/RN expedido em 07/02/2002 e do CPF nº 053.283.714-29, conforme 
certidão de casamento lavrada no Ofício único de Ruy Barbosa/RN no livro: B-03 – Folhas: 332 – Termo: 537 com data de 
30/06/2011, com nº de matrícula 094771015520112000033320000537-15, ambos com endereço para correspondência no Sitio 
Fontainha, área rural de Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 026/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN,  com área total de 
12,8264ha, medindo 2543,68m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO FONTAINHA, localizado no Município de Ruy 
Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. SEVERINO 
PESSOA DE LIMA, agropecuarista, portador do RG nº 989659 SSP/RN e do CPF nº 053.590.986-19; residente e domiciliado na 
Área rural de Ruy Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO BOQUEIRÃO, localizado no Município de Ruy 
Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade do Sr. FRANCISCO 
AGOSTINHO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 758845 SSP/RN e do CPF nº 040.708.734-65, residente e 
domiciliado na Área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao 
Município de Ruy Barbosa/RN; d) ao OESTE, com a FAZENDA ACAUÃ, localizada no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio 
Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé de propriedade do Sr. MILTON RENATO DE CARVALHO. Os 
confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo 
SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo 
conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando 
Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327095, ficando os mesmos, assim como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 
6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE 
FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002377HAN – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SEVERINO PESSOA DE LIMA, brasileiro, agropecuarista, 
portador do RG nº 989.659 SSP/RN com data de expedição 15/07/2017 e do CPF nº 053.590.986-19, filho de Manoel Pessoa de 
Lima e Francisca Maria de Lima, casado com a Sra. EDILMA DE MOURA LIMA – (conforme certidão de casamento emitida em 
05/06/2017, com matrícula nº 0947710155 1995 2 00002 138 0000343 73, pelo Oficio Único de Ruy Barbosa, comarca de São 
Tomé/RN)  agricultora, portadora do RG nº 1.776.545 SSP/RN  com data de expedição 25/03/2017 e do CPF nº 052.699.396-06, 
ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 128, Centro, CEP.: 59.420-000, Ruy Barbosa RN, (Processo nº 
021/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA” GLEBA 2, localizado em 
área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 13,9998ha, medindo 1.704.56m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SITIO 
FONTAINHA DE CIMA, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade de MARIA 
APARECIDA DE MOURA, agropecuarista, portadora do RG nº 1.701.325 SSP/RN e do CPF nº 048.094.774-01, residente e 
domiciliada na Área Rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO BARRIGUDA, localizado no município 
de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade de EMANOEL MARCONI DE LIMA, agropecuarista, portador 
do RG nº 1.738.120 SSP/RN e do CPF nº 042.715.224-06, residente e domiciliado na Área Rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 
59420-000; c) ao LESTE, com o  SÍTIO FONTAINHA, de propriedade do ESPÓLIO DE  EDILSON MARQUES DA COSTA; d) ao 
OESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, 
conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e 
memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200325847, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir -se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002437RQU – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por MARIA APARECIDA DE MOURA, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 06/10/1972, filha de José de Moura Barbosa e Maria Joana Carlos, do Lar, portadora do RG nº 
1.701.325 SSP/RN expedido em 28/05/1996 e do CPF nº 048.094.774-01, solteira, com endereço para correspondência na Rua 
Manoel do Nascimento, 30, AP-01, Centro, CEP: 59.420-000 Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 008/2020) referente a uma área com 
a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO FONTAINHA DE CIMA” GLEBA 2, localizado em área rural de Ruy 
Barbosa/RN, com área total de 0,9951ha, medindo 977,87m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO FONTAINHA DE CIMA, 
localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, de 
propriedade do Sr. ANTONIO MOURA SOBRINHO, agropecuarista, portador do RG nº 646.073 SSP/RN e do CPF nº 
036.424.234-50, residente e domiciliado na Rua São José, 07 B - Centro, Ruy Barbosa/RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o 
SITIO FONTAINHA DE SEVERINO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário 
da Comarca de São Tomé, de propriedade de SEVERINO PESSOA DE LIMA, agropecuarista, portador do RG nº 989.659 
SSP/RN e do CPF nº 053.590.986-19, residente e domiciliado na Rua São José, 128, Centro Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-
000; c) ao LESTE, com a FAZENDA FONTAINHA, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, 
Termo Judiciário da Comarca de São Tomé, ESPÓLIO de Edilson Marques da Rocha; d) ao OESTE, com a ESTRADA VICINAL 
que liga a BR 304 ao Município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial 
descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de 
Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante 
dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART 
nºRN20200327083, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES 
do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A 
oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002410FVK – conferência em 
http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

A Justiça Federal em São Paulo 
negou o pedido de adiamento 
das provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) 2020. Com 
isso, estão mantidas as datas de reali-
zação da prova, marcadas para 17 e 24 
de janeiro (versão impressa). De acordo 
com a decisão, caso uma cidade tenha 
elevado risco de contágio que justifi-
que medidas severas de restrição de 
circulação, caberá às autoridades lo-
cais impedirem a realização da prova. 
Se isso acontecer, o Inep, responsável 
pela prova, terá que reaplicar o exame.

A decisão é da juíza Marisa Claudia 
Gonçalvez Cucio, da 12ª Vara Cível Fe-
deral de SP. A realização do Enem 2020 
colocará 5,78 milhões de candidatos 
em circulação. A Defensoria Pública 
da União já recorreu da determinação. 
O exame terá 14 mil locais de prova e 
205 mil salas em todo o país. O balan-
ço com número de cidades que terão 
Enem só será divulgado após a aplica-
ção, segundo o Inep. Em relação aos es-
tados, SP é o que tem o maior número 
de inscritos (910.482), seguido por MG 
(577.227) e BA (446.978). Os estados 
com menor número de inscritos são 
RR (16.897), AC (41.841) e AP (47.279).

Originalmente, o exame seria feito 
em novembro, mas foi adiado devido 
à pandemia. Com o aumento no nú-
mero de casos de transmissão no país, 
entidades estudantis e a Defensoria 
Pública da União pediram um novo 
adiamento da prova. O texto da de-
cisão da Justiça cita que a pandemia 
varia em cada região do país e que fica 
a cargo das autoridades sanitárias lo-
cais decidirem se há segurança para a 
realização da prova. "A situação da pan-
demia em uma cidade pode ser mais 
ou menos grave do que em outra e as 
peculiaridades regionais ou munici-
pais devem ser analisadas caso a caso, 
cabendo a decisão às autoridades sani-
tárias locais, que podem e devem inter-
ferir na aplicação das provas do ENEM 
se nessas localizações específicas sua 
realização implicar em um risco efetivo 
de aumento de casos da Covid-19", diz 
um trecho da decisão.

A decisão também cita os cuidados 
dos candidatos para minimizar pos-
síveis contágios e diz que as medidas 
adotadas pelo Inep, órgão responsável 
pelo exame, são "adequadas" para fazer 
a prova na data prevista. No início da 
semana passada, o presidente do Inep, 
Alexandre Lopes, afirmou que está 
"preparado" para fazer a prova em ple-
na pandemia. 

"Entendo que as medidas adotadas 
pelo Inep para neutralizar ou minimi-
zar o contágio pelo coronavírus são 
adequadas para viabilizar a realização 
das provas nas datas previstas, sem 
deixar de confiar na responsabilidade 
do cuidado individual de cada parti-
cipante e nas autoridades sanitárias 
locais que definirão a necessidade de 
restrição de circulação de pessoas, 
caso necessário.", diz outro trecho da 
decisão.

Justiça diz que 
cada cidade deve 
decidir sobre 
Enem 2020

PROVA Edital De Intimação (Prazo: 20 dias) A Excelentíssima Sra. Dra. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, Juíza de Direito 
da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faço Saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica a Intimada pessoa de Adriana Guerra Kaiser, CPF 
013.455.857-05, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e 
termos da Ação Cumprimento De Sentença, (proc. n.º 0859216- 63.2017.8.20.5001), proposta por Banco do Brasil S/A, contra 
Adriana Guerra Kaiser, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 
requerido pelo credor, R$ 201.237,21 (duzentos e um mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), acrescido de 
custas, se houver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Fica o 
executado advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem que ocorra o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação, de acordo com o art. 525, do CPC. 
Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 20 de novembro de 2020                                                                            K-13/01 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA, CNPJ 32.520.895/0002-62, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada (LS) para o um Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizado na 
Rua Projetada, Centro, São Miguel-RN, CEP 59920-000.  

 
 

DISTRIBUIDORA DE GAS ARCANJO LTDA 

 
 



NENHUM
Algumas considerações rápidas sobre o “nenhum”.  É importante não confundir com “nem um” 

(nem um sequer, nem um ao menos). Veja a diferença: “Nenhum atleta da NBA sofreu tanto com a 
covid-19 como Karl-Anthony Towns”. “Estava tão debilitado que não conseguiu nem um ponto na 
partida”. O termo “nenhum” não pode ser substituído por “qualquer”, depois de negativas. “Não tem 
nenhum (e não qualquer) jogador suspenso”; “Não viu nenhum (e não qualquer) risco”; “Nunca promoveu 
nenhuma (e não qualquer) confusão”. “Nenhum” exige o verbo no singular: “Nenhum dos alunos foi 
aprovado”.

O “DE” EM EXCESSO
Não é raro encontrarmos � las de “de”, que costumam ser usadas para construir sujeitos 

intermináveis que di� cultam a leitura. Este é um problema na redação que pode ser evitado. Vejamos 
esta frase: “O atendimento da grande maioria dos postos de saúde do Brasil é precário”. Diminuir a � la 
– a� nal ninguém gosta delas mesmo – é fácil: basta procurar o verdadeiro sujeito da frase e usar verbo 
de ação. Assim: “A grande maioria dos postos de saúde atende precariamente no Brasil”. Quem escreve 
como da forma original não deixa o texto claro.

SOB PRESSÃO
“Enem 2020: sob pressão, Inep mantém exame neste mês e preocupa famílias de candidatos.” A frase 

em destaque faz uso da preposição “sob”, que, por vezes, é confundida com outra preposição “sobre”. 
Na verdade, os vocábulos se opõem, em determinadas situações, quanto ao sentido. Por isso, é sempre 
bom relembrar o signi� cado de cada uma delas, a � m de acertarmos na escolha.  “Sob” pode signi� car 
“debaixo de”; “ao abrigo de”; “debaixo de autoridade de”; “no tempo de”. Dessa forma, podemos dizer que 
houve correção por parte do redator. Já “sobre” signi� ca “na parte superior de”; “em posição superior 
e distante”; “pe la superfície de; “do lado ou para o lado de”; “em seguida”; “acerca de, a respeito de, em 
relação a”.

12 GERAL QUARTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2021  |

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABUSO DE VERBOS 
TERMINADOS EM –IZAR

Basta abrirmos as páginas de 
jornais para encontrarmos um festival 
de verbos terminados em “-izar”. É 
um dos modismos linguísticos mais 
atuais nesta terra. “Entenda como 
contabilizar perda de estoque em 
supermercados”, diz a manchete de 
um; “A estância passa a contabilizar 
nove óbitos desde o início da 
pandemia no Estado de São Paulo”, diz 
a notícia de outro.

Boa parte dos verbos terminados 
em –izar contem a ideia de 
movimento, mas a maioria deles pode 
ser substituída por opções melhores 
em –ar ou –ear. Mas a moda é usar o 
“-izar”. Vejamos: “A loja quer � delizar 
clientes”; “A empresa pretende 
integralizar a equipe”. Seria mais 
simples se a loja conquistasse clientes 
e se a empresa completasse a equipe.

ABRE ASPAS

A memória é o único paraíso do 
qual não podemos ser expulsos. 

Richter“

“

DIVULGAÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

CHÁ DE MACA PERUANA
É caracterizada por uma alteração endócrina 

e disfunção ovariano, e tem riscos de desenvolver 
resistência à insulina, infertilidade e obesidade. 
Aproximadamente 10% das mulheres em idade 
reprodutiva apresentam a SOP. Uma alimentação 
adequada e especí� ca é de extrema importância. O 
foco do tratamento dieté tico para a SOP é  reestabelecer 
os desequilí brios funcionais envolvidos na sí ndrome. 
As prioridades sã o desin� amar o corpo e equilibrar os 
ní veis de insulina. 

IMPORTANTE!
Evitar aç ú car e carboidratos de alto í ndice 

glicê mico como aç ú car e farinhas re� nadas.
Evitar alimentos com alta quantidade de gordura 

hidrogenada como ó leos vegetais ou alimentos 
processados.

Na suplementaç ã o, alé m da correç ã o individual dos 
nutrientes, o uso do inositol pode ser bem interessante. 
Estudos mostram que a sua suplementaç ã o pode 
melhorar a atividade do receptor da insulina, 
melhorando a funç ã o ovulató ria.

O uso de � toterá picos como maca peruana, 
vitex agnus castus e yam mexicano, podem ser ú teis, 
sabendo que o controle dos ní veis de insulina é o fator 
principal do tratamento, seguir uma alimentaç ã o com 
controle do consumo de carboidratos é  fundamental 
para melhorar. Se você  apresenta a síndrome, não 
desanime! Sua situação pode sim melhorar com um 
estilo de vida e mudanças em sua alimentação.

ALIMENTOS INDICADOS PARA A SOP
Abacate - peixes
Coco - nozes
Queijo  - iogurte natural
Verduras - castanhas
 Ovos - linhaça

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
SÍ NDROME DO OVÁ RIO POLICÍ STICO

O que é e para que serve maca peruana? É um 
tubérculo originário da região andina do Peru com 
propriedades medicinais importantes. É possível 
consumir maca em pó ou em cápsulas e os benefícios 
da maca peruana são vários: contém um elevado 
teor de � bras que ajudam a saciar e a controlar o 
apetite para emagrecer com saúde, ferro para aliviar e 
prevenir a anemia, cálcio para prevenir a osteoporose, 
substâncias afrodisíacas que aumentam a líbido, 
previne a diabetes ajudando a reduzir a absorção da 
glicose e ainda melhora o trânsito intestinal. 

Se você não sabe como tomar maca peruana em 
pó para usufruir dos benefícios, prepare esta receita 
de chá de maca peruana e desfrute de todos os 
benefícios.

Ferver a água como habitualmente faz para 
preparar chá.

Desligar o fogo e deixar a água esfriar um pouco. 
Depois dissolva nela a maca peruana em pó e coloque 
em uma xícara.

Beber o chá de maca peruana em pó 3 vezes ao dia 
para usufruir das propriedades medicinais. Se você 
achar que o sabor é muito forte, pode adicionar uma 
rodela de limão ou algumas gotas de suco de limão.

DICAS
Você também pode usar maca peruana no preparo 

de sucos e batidos, por exemplo, suco verde com a 
maca peruana.

ALERTA 
Este chá não é indicado para grávidas e lactantes.

DIVULGAÇÃO
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ARQUIVO PESSOAL

A artista visual e pesquisadora 
So� a Bauchwitz já desenvolve 
projetos em Natal há bastante 

tempo. Recentemente, foi a curadora 
da “Duna – Feira de Arte Contemporâ-
nea” e organizou o projeto de aulas on-
line “Dentro da Quarentena”. Através 
de um trabalho primoroso, ela espera 
que a cultura seja valorizada na capi-
tal potiguar, para que seja possível a 
criação de uma identidade e para que 
o trabalho dos artistas locais receba o 
reconhecimento merecido. 

Agora, So� a chega com duas no-
vidades que fortalecem a presença 
da mulher na arte. O primeiro é uma 
o� cina sobre questões relacionadas 
à representatividade de gênero, com 
ênfase nas práticas feministas e nos 
mecanismos que diferentes artistas 
mulheres usaram para furar a bolha 
heteronormativa. A o� cina é chamada 

“Se eu fosse um homem rico – Repre-
sentatividade de gênero nas artes visu-
ais” e oferece, de maneira gratuita, res-
paldo conceitual e artístico, além de 
ser um espaço seguro para mulheres 
(e corpas não-binárias) partilharem de 
experiências e anseios. 

“A partir de um texto-ensaio em 
primeira pessoa vou apresentando 
trabalhos de artistas como o coletivo 
Cabello/Carceller, Andrea Fraser, Ana 
Mendieta, Elen Braga, Rafaella Jem-
mene - e pensadoras como Donna 
Haraway, Shoshana Felman, Glória 
Anzaldúa e Bell Hooks. As discussões 
com as participantes serão guiadas 
para o surgimento de trabalhos, mu-
danças em projetos em aberto e me-
lhora na con� ança em si”, comentou 
So� a. “Se eu fosse um homem rico” 
vem do � lme “Um Violinista no Telha-
do”, inspirado em contos de Sholom 

Aleichem.  
O encontro é um intensivo sobre 

arte contemporânea e não é preciso 
ter experiência para participar. “Pen-
sar desde o feminismo enquanto mu-
lher é duvidar da autoridade para falar, 
é questionar sempre se a condição de 
artista e pesquisadora nos legitima pe-
rante os pares e, então, achar soluções 
poéticas, conceituais e visuais para 
imaginar um outro pensamento diver-
gente”, pontuou. As aulas serão gratui-
tas por vídeoconferência no próximo 
dia 22, às 17h. As inscrições seguem 
até o dia 18 pelo e-mail da ministrante: 
so� abauchwitz@gmail.com 

Já o segundo projeto será um 
mapeamento de palavras feministas 
sobre identidade. “Arquivo Id” é um 
desdobramento da pesquisa de So� a 
em torno das práticas artísticas con-
temporâneas errantes e dos discur-

sos artísticos impermanentes. “Trata 
de trazer o conhecimento adquirido 
junto à pesquisa artística feito por mu-
lheres (negras, lésbicas, racializadas 
não-brancas, nordestinas, sertanejas, 
etc.) para responder e alargar o debate 
sobre a identidade, e é, assim, um es-
paço rico, aberto e diverso, em que a 
população se torna partícipe da cons-
trução do conhecimento”, a� rmou. 

No lançamento, marcado para 
o dia 28 de janeiro, o projeto recebe 
as falas de três artistas: Lara Ovídio 
(RN), Mariana do Vale (RN) e Rafaella 
Jemmene (SP). As falas estarão dispo-
níveis em formato de áudio junto ao 
texto transcrito no endereço (www.
sofiabauchwitz.com/Arquivo-ID). 
Além disso, o projeto tem um caráter 
amplo e público, e está interessado em 
saber o que todos, de uma maneira ge-
ral, pensam sobre identidade, de que 

forma a descrevem e como quali� cam 
isto que parece sempre estar em cons-
trução. 

Para conseguir mapear estas 
outras falas, “Arquivo ID” abriu uma 
chamada pública de � uxo contínuo 
no per� l do Instagram (@arquivoid) e 
receberá as respostas de quem deseje 
participar do projeto. Essas respostas 
serão compartilhadas em forma de 
citação na plataforma, de forma anô-
nima ou com autoria. 

“Se eu fosse um homem rico” foi 
realizado com recursos da Lei Aldir 
Blanc Rio Grande do Norte por meio 
do Município de Natal (Secult/Funcar-
te). “Arquivo Id” recebeu recursos da 
Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte 
por meio da Fundação José Augusto, 
Governo do Estado, Secretaria Espe-
cial da Cultura, Ministério do Turismo 
e Governo Federal. 

PROJETOS  | Artista visual e pesquisadora, Sofia Bauchwitz promove dois projetos em janeiro que valorizam e incentivam a participação da mulher no ambiente cultural 

Sofia Bauchwitz 
é artista visual e 
pesquisadora
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E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por ARNALDO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascido em 03/08/1962, filho de Antônio Luiz da Silva e Vicência Regina da Conceição, agricultor, portador do RG 
nº 2.519.492 SSP/RN expedido em 06/10/2003 e do CPF nº 672.077.904-49, solteiro, com endereço para correspondência na 
Rua São José, 02 A, Centro, CEP: 59420-000, Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 013/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 
7,7222ha, medindo 2.083,72m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o FAZENDA FONTAINHA, localizado no Município de Ruy 
Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo Judiciário da Comarca de São Tomé,  ESPÓLIO DE EDILSON MARQUES DA 
ROCHA, b) ao SUL, com o SITIO PEREIRO, localizado no Município de Ruy Barbosa, Estado do Rio Grande do Norte, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé, de propriedade de SEVERINO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 
1.452.709 SSP/RN e do CPF nº 068.606.704-52 , com endereço de correspondência, na Rua São José, 07, S/N, Sítio Pereiro, 
Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy 
Barbosa/RN; d) ao OESTE, com o SITIO FONTAINHA, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, 
de propriedade de LUIZ CANDIDO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 382.210 SSP/RN e do CPF nº 107.509.404-68, 
com endereço de correspondência na Rua São José, 24, S/N, Sítio Pereiro, Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram 
com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno 
demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela 
planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200325003, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir -se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002373IXO – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
agropecuarista, portador do RG nº 758.845 SSP/RN, expedido em 07/12/2015 e do CPF nº 040.708.734-65, nascido em 
19/01/1964, filho de Vital Agostinho da Silva e Josefa Guilherme da Silva, com endereço para correspondência na Rua Manoel do 
Nascimento, 18, Centro, CEP:59420-000, Ruy Barbosa/RN, (Processo nº 028/2020) referente a uma área com a seguinte 
descrição: Imóvel denominado “SITIO BOQUEIRÃO II” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN,  com área total 
de 41,9463ha, medindo 3.000,35m; limitando-se ao a) ao NORTE o SITIO FONTAINHA, localizada no município de Ruy Barbosa 
RN e comarca de São Tomé RN., de propriedade do EMANOEL MARCONI DE LIMA, agropecuarista, portador RG nº 1738120 
SSP/RN e do CPF nº 042.715.224-06, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN, CEP 59420-000; b) ao SUL 
com a SITIO FONTAINHA, de propriedade de LUIZ CANDIDO DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 382210 SSP/RN e 
do CPF nº 107.509.404-68, residente e domiciliado na zona rural de Ruy Barbosa/RN CEP: 59420-000; c) ao LESTE com a 
ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE com a FAZENDA ACAUÃ, de propriedade 
de MILTON RENATO DE CARVALHO, agropecuarista, portador do RG nº 128037 SSP/RN e do CPF nº 050.305.014-87, 
residente e domiciliado na Rua São Celso Filho, 789, casa2374, Cidade da Esperança, Natal/RN e com o SÍTIO FONTAINHA DE 
FRANCISCO de propriedade do ESPOLIO DE FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, 
conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e 
memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327092, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002381WRF– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSIAS FERNANDES BEZERRA, brasileiro, agricultor, 
portador do RG nº 001.452.745 SESPDS/RN e CPF nº 052.253.814-21, casado com ALEXANDRA ALVES BEZERRA, brasileira, 
do Lar, portadora do RG nº 1.452.750 ITEP/RN e CPF nº 942.135.774-49, conforme certidão de casamento nº 305, fls 100 do 
Livro nº B-02, ambos com endereço para correspondência na Rua São José, 06 A, Centro, CEP: 59420-000, Ruy Barbosa/RN, 
(Processo nº 022/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO PEREIRO” GLEBA 1, 
localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 5,7870ha, medindo 1.599,91m; limitando-se ao a) ao NORTE, 
com o SÍTIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade do JOSÉ 
BASÍLIO, agropecuarista, portador do RG nº 483.072 SSP/RN e do CPF nº 296.830.414-34, residente e domiciliado na área rural 
de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SITIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e 
comarca de São Tomé/RN, de propriedade de SEVERINO FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 
1.452.709 SSP/RN e do CPF nº 068.606.704-52, residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) 
ao LESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN; d) ao OESTE, com o SITIO 
FONTAINHA, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de propriedade de IRIA FERNANDES 
PEREIRA, agropecuarista, portador do RG nº 350.073 SSP/RN e do CPF nº 175.494.774-34, na área rural de Ruy Barbosa/RN – 
CEP: 59420-000. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como 
a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas 
reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro 
Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200324967, ficando os mesmos, 
assim como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo 
manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme 
determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte 
Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002421AYY – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JOSÉ BASÍLIO, brasileiro, agricultor, portador do RG nº 
483.072 SSP/RN, expedido em 24/03/2017 e do CPF nº 296.830.414-34, nascido em Ruy Barbosa/RN no dia 24/06/1950, filho de 
Basilio Fernandes e Severina Bernardina, casado com a Sra. MARIA LUCIA VARELA, brasileira, do lar, portadora do RG nº 
743.340 SSP/RN, expedido em 30/07/2013 e do CPF nº 583.209.114-00, nascida em Ruy Barbosa/RN, no dia 19/06/1955, filha 
de Cornélio Varela de Melo e Maria de Jesus de Melo residentes e domiciliados na Rua São José 22, Conjunto São José, Centro, 
CEP.: 59.420-000, Ruy Barbosa RN, (Processo nº 011/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado 
“SITIO PEREIRO” GLEBA 1, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 7.1675ha, medindo 1.693.98m; 
limitando-se ao a) ao NORTE com a SITIO PEREIRO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN, 
de propriedade do FRANCISCO LUIZ DA SILVA, agropecuarista, portador do RG nº 490969 SSP/RN e do CPF nº 292.515.594-
49, residente e domiciliado na Rua São José, 885, centro Ruy Barbosa/RN, CEP 59420-000; b) ao SUL com a SITIO PEREIRO, 
de propriedade de JOSIAS FERNANDES BEZERRA, agropecuarista, portador do RG nº 1452745 e do CPF nº 052.253.814-21, 
residente e domiciliado na Rua São José, 6, SITIO PEREIRO, área rural, Ruy Barbosa, CEP 59420-000; c) ao LESTE com a 
ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN d) ao OESTE com o SITIO FONTAINHA de propriedade 
de ALZINEIDE FERNANDES PEREIRA, agropecuarista, portadora do RG nº 4093783 SSP/RN e do CPF nº 058.017.684-32, 
residente no SITIO FONTAINHA, zona rural, Ruy Barbosa/RN CEP 59420-000. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, 
conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e 
memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327094, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir -se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002397PKU – conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE RUY BARBOSA 
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO TOMÉ - MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA – RN 

Tabeliã/Registradora: Bel. Patrícia Morais Monte Florêncio 
Conjunto Novo, nº 02, Centro, Ruy Barbosa/RN – CEP-59420-000 

E-mail: oficiounicoruybarbosarn@hotmail.com – Tel: (84) 98873-9418 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por EXPEDITA FERNANDES, brasileira, natural de Ruy 
Barbosa/RN, nascida em 25/06/1953, filha de Basílio Fernandes e Severina Bernadina da Conceição, do Lar, portadora do RG nº 
001.003.271 SSP/RN expedido em 16/12/2014 e do CPF nº 038.979.384-13, solteira, com endereço para correspondência no 
Sítio Olho Dágua do Castro, 06, Área Rural, Ruy Barbosa/RN, CEP: 59420-000, (Processo nº 032/2020) referente a uma área 
com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO OLHO D’ÁGUA DO CASTRO – GLEBA 2”, localizado em área rural de 
Ruy Barbosa/RN, com área total de 0,7051ha, medindo 351,30m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO 
CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa RN e comarca de São Tomé RN, de propriedade do Sr. FRANCISCO 
MAURICIO DE MACEDO, agropecuarista, portador do RG nº 785.905 SSP/RN e do CPF nº 537.153.494-68 , residente e 
domiciliado na área rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) ao SUL, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO CASTRO, de 
propriedade da Sra. FRANCISCA EUNICE DA COSTA, agropecuarista, portador do RG nº 350.355 SSP/RN e do CPF nº 
175.415.734-34, residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com o SÍTIO OLHO 
DAGUA DO CASTRO DE MATIAS, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, ESPÓLIO de 
MATIAS VARELA DO NASCIMENTO; d) ao OESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy 
Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a 
posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, 
tudo conforme caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio 
Armando Benevides Filho, inscrito no CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºrn20200325010, ficando os mesmos, assim como com 
seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar 
interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação 
no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei 
(Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO 
DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: RN202000947710002433CIM– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 
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(ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS 
Patrícia Morais Monte Florêncio, Oficiala do Registro de Imóveis de Ruy Barbosa/RN, Termo 
Judiciário da Comarca de São Tomé/RN, na forma da lei, etc... 

FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS 
FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante essa Serventia, aos 30.12.2020, nos 
termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por MARIA FERNANDES DE SOUZA, brasileira, natural de São 
Tomé/RN, nascida em 28/09/1957, filha de José Vitalino Fernandes e Tereza Fernandes, do Lar, portadora do RG nº 2.854.763 
SSP/GO expedido em 23/11/1988 e do CPF nº 985.918.271-04, casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. 
MANOEL PATRÍCIO DE SOUSA, brasileiro, natural de Cícero Dantas/BA, nascido em 25/12/1950, filho de Josefa Maria do 
Carmo, lavrador, portador do RG nº 1.200.835 SSP/GO expedido em 01/03/1979 e do CPF nº 322.977.181-87, conforme certidão 
de casamento lavrada no Cartório do Registro Civil do Município de Colinas de Tocantins/TO, no livro B-06, às folhas 295 sob nº 
230 com data de 10/03/1998, ambos com endereço para correspondência na Viela 7, Q 9, L 6, S/N, Campo Alegre, Santa Helena 
de Goiás/GO, (Processo nº 035/2020) referente a uma área com a seguinte descrição: Imóvel denominado “SITIO OLHO 
D’ÁGUA DO CASTRO – GLEBA 2”, localizado em área rural de Ruy Barbosa/RN, com área total de 1,1945ha, medindo 
639,80m; limitando-se ao a) ao NORTE, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN 
e comarca de São Tomé/RN, de propriedade do Sr. FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, agropecuarista, portador do RG nº 
785.905 SSP/RN e do CPF nº 537.153.494-68 , residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; b) 
ao SUL, com o SÍTIO OLHO DAGUA DO CASTRO, localizado no município de Ruy Barbosa/RN e comarca de São Tomé/RN, de 
propriedade do Sr. FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, agropecuarista, portador do RG nº 785.905 SSP/RN e do CPF nº 
537.153.494-68 , residente e domiciliado na área rural de Ruy Barbosa /RN - CEP: 59420-000; c) ao LESTE, com o SÍTIO OLHO 
DAGUA DO CASTRO DE MARIA, de propriedade da Sra. MARIA DE LOURDES DE MOURA, agropecuarista, portador do RG nº 
1.045.391 SSP/RN e do CPF nº 807.521.284-34, residente e domiciliado área rural de Ruy Barbosa/RN – CEP: 59420-000, d) ao 
OESTE, com a ESTRADA VICINAL que liga a BR 304 ao município de Ruy Barbosa/RN. Os confrontantes concordaram com as 
demarcações feitas pelo memorial descritivo e planta baixa, bem como a posse pelo SOLICITANTE do terreno demarcado, 
conforme Declaração de Reconhecimento de Limites com firmas reconhecidas, tudo conforme caracterizado pela planta e 
memorial descritivo constante dos autos, elaborados pelo Engenheiro Civil Sérgio Armando Benevides Filho, inscrito no 
CREA/RN sob o nº 12.493-D, ART nºRN20200327069, ficando os mesmos, assim como com seus respectivos herdeiros e 
cônjuges, se casados forem, CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, conforme determina a Lei (Art.216-A – Lei 6.015/1973). Ruy 
Barbosa/RN, 30 de dezembro de 2020. A oficiala, Patrícia Morais Monte Florêncio. SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: 
RN202000947710002409SVT– conferência em http://selodigital.tjrn.jus.br. 

 
 

 

 

   
 

Quem gosta de dançar não pode 
ficar parado. Pensando nisso, 
a Tanz Produções realizará no 

dia 20 de fevereiro o For All Festival de 
Dança, um evento totalmente online 
que contará com a participação de 
um grupo de jurados de renome na-
cional e internacional. O festival tem 
apoio financeiro da Lei Aldir Blanc 
Rio Grande do Norte, Fundação José 
Augusto, Governo do Estado, Secreta-
ria Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo e Governo Federal.  

A programação será composta 
por Mostra Infantil não competitiva 
(6 a 9 anos de idade) e Mostra Com-
petitiva. Todos os participantes re-
ceberão Certificado de Participação 
Digital. O gênero de dança da Mostra 
Infantil é livre, com as seguintes mo-
dalidades: Solo Feminino, Solo Mas-
culino, Duo/Trio e Conjunto.  

Já a Mostra Competitiva está di-
vidida nos seguintes gêneros de dan-
ça: Clássico de Repertório, Clássico 
Livre, Neoclássico, Contemporâneo, 
Moderno, Danças Étnicas, Danças 
Folclóricas, Danças Populares, Dança 
do Ventre, Pop, Jazz, Musical e Danças 
Urbanas, com várias opções de mo-
dalidades e categorias. Para a Mostra 
Competitiva, haverá premiação em 
dinheiro e troféus digitais para os pri-
meiros lugares.  

Todas as informações, como re-
gulamento, inscrições, datas, estão 
disponíveis no site do festival. O For 
All Festival de Dança pretende ser 
um palco virtual, apresentando belos 
espetáculos por meio do YouTube, 
proporcionando assim agradáveis 
momentos de cultura e lazer para to-
da família. 

As coreografias inscritas serão 
apresentadas por meio de vídeos, 
gravados previamente, em espaços 
de livre escolha dos participantes. As 
inscrições são gratuitas e serão reali-
zadas de 08 a 31 de janeiro (www.dan-
cadigital.com/forall1). As vagas são 
limitadas. Horários: sessão 1 – 10h / 
sessão 2 – 14h / sessão 3 – 18h.

Festival de dança 
traz mostras 
infantil 
e competitiva 

ONLINE 

REPRODUÇÃO

Coreografias serão apresentadas por vídeo

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 
A C DOS SANTOS PANIFICADORA - ME, inscrito sob o CNPJ no. 07.157.638/0001-80, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Panificadora, localizada na TV Solon Sobrinho, 
55, Centro, Grossos-RN.  

 
 

Antonio Carlos dos Santos 
Requerente 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

Souza Empreendimentos Imobiliários Eireli, 12.030.596/0001-51, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/ com prazo de validade até 29/12/2021, a Licença 
Prévia, em favor do empreendimento Loteamento Central Park, localizada no bairro de Jardins, São Gonçalo 
do Amarante/RN. 
 

Gizelia Dantas de Souza 
Representante legal 
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COMECE O ANO ADQUIRINDO 
NOVOS CONHECIMENTOS ESTA 
SELEÇÃO DE CURSOS LIVRES

REPRODUÇÃO

O início do ano costuma ser o 
momento para planejar e de-
finir novos aprendizados. Se 

a ideia é não se prender a nenhuma 
instituição de modo regular, não fal-
tam escolas e espaços culturais com 
oficinas e cursos livres em sua progra-
mação. Preparamos uma seleção que 
vai de aulas teóricas a atividades práti-
cas - a maioria adaptada à modalidade 
online, em razão da pandemia.

ARTE
Para uma visão mais ampla sobre 

a história da arte, no Adelina Instituto, 
um curso conduzido pelo educador 
Marcelo Rafael de Carvalho perpassa 
de suas origens até os movimentos 
neoclássico e romântico. São oito 
encontros, de 20 de janeiro a 12 de fe-
vereiro, às quartas e sextas-feiras, das 
15h às 17h (R$ 400; inscrições em bit.
ly/adhistart).

Já o professor Felipe Martinez, 
às segundas-feiras entre 1.º e 22 de 
fevereiro, das 19h às 21h, apresenta 
um percurso pela história da arte por 
meio do acervo do Museu de Arte 
Moderna (MAM). As lições partem 
das origens da coleção, com obras de 
Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Is-
mael Nery, e chegam às manifestações 
de arte contemporânea (R$ 320; mam.
org.br/curso). Em outro curso online 
ministrado por Martinez, promovido 
pelo B_arco Centro Cultural, o público 
desbrava uma manifestação artística 
mais específica - de 11 a 13 de janeiro, 
das 19h às 21h30, o historiador da arte 
propõe um breve panorama da abs-
tração e sua evolução formal e social, 
na Europa e no Brasil (R$ 280; bit.ly/
bcartabt).

Já a arte contemporânea produzi-
da no Brasil é foco de um curso online 
do espaço Superbacana+. Agnaldo 
Farias, professor da FAU-USP, propõe 
questionamentos sobre o tema em 
14 encontros nas segundas-feiras de 
18 de janeiro a 26 de abril, das 18h30 
às 20h (R$ 1.800). O espaço promove 
ainda aulas práticas de aquarela - nas 
sextas entre 5 e 26 de fevereiro, das 15h 
às 16h30 (R$ 440; superbacana.com.
br). A prática artística também ganha 
espaço na atividade gratuita Lugar de 
Criação, promovida presencialmente 
pelo CCBB (R. Álvares Penteado, 112, 
centro, 4297-0600). Todos os sábados, 
às 14h30, crianças, jovens e adultos 
podem participar de vivências que 
estimulam a criatividade (ccbbeduca-
tivo.com).

MÚSICA
Em cartaz no MIS, a exposição 

John Lennon Em Nova York Por Bob 
Gruen inspira o curso Lennon e a 

América, em que o curador Ricardo 
Alexandre aborda tópicos como a be-
atlemania nos EUA e sua repercussão 
em países de todo o mundo e as cam-
panhas de paz promovidas pelo músi-
co britânico. As lições estão divididas 
em 4 aulas, às terças e quintas, das 19h 
às 20h30, entre 14 e 26 de janeiro (R$ 
120; mis-sp.org.br). Inscritos ganham 
um par de ingresso para visitar a mos-
tra.

A música pauta também dois cur-
sos no Centro de Pesquisa e Formação 
do Sesc (CPF Sesc), ambos online. Em 
20 de janeiro, das 15h às 16h30, Camila 
Frésca, doutora em artes pela ECA-
-USP, aborda as peças apresentadas 
por Heitor Villa-Lobos na Semana de 
Arte Moderna de 1922, da qual ele foi o 
único compositor participante (R$ 35; 
bit.ly/cursmus22). Já entre 26 de janei-
ro e 4 de fevereiro, às terças e quintas, 
das 19h às 21h, o produtor musical, 
jornalista e roteirista Arnaldo DeSou-
teiro conduz o curso A História do 
Sucesso Mundial dos Músicos Brasilei-
ros, em que ele trata das carreiras no 
exterior de nomes como João Gilberto, 
Luiz Bonfá e Tom Jobim e sua influên-
cia na obra de artistas que vão de Miles 
Davis a Björk (R$ 35; inscrições em bit.
ly/cursmusbr).

LITERATURA E ESCRITA
Para refletir ou praticar, a litera-

tura e seus desdobramentos ganham 
espaço em cursos como o da Casa 
Mário de Andrade, em que o publicitá-
rio Fifo Lazarini, mestre em semiótica 
pela PUC-SP, trata de games inspira-

dos em obras literárias. Em três aulas 
online e gratuitas, às quintas-feiras de 
14 a 28 de janeiro, das 19h às 21h, ele 
mostra do desenvolvimento dos jogos 
a iniciativas de destaque na área (bit.
ly/3neCVbm).

Também ligado à Casa Mário de 
Andrade, um curso de Pedro Fragelli, 
doutor em literatura brasileira pela 
USP, propõe uma investigação a res-
peito de uma série de artigos escri-
tos por Mário de Andrade em 1921, 
para o Jornal do Comércio, em que 
ele fazia duras críticas ao parnasia-
nismo brasileiro. As aulas, gratuitas, 
ocorrem às quintas-feiras, das 19h às 
21h, entre 4 e 25 de fevereiro (bit.ly/
cmand100).

Autor de clássicos do gênero no 
Brasil, como O anjo pornográfico - A 
vida de Nelson Rodrigues e Estrela 
solitária - Um brasileiro chamado Gar-
rincha, Ruy Castro comanda o curso 
Ciência e Arte da Biografia, em que 
ele aborda aspectos como a escolha 
do personagem, a apuração, a escrita 
e a edição. Promovidas pelo B_arco, as 
aulas ocorrem de 8 a 11 de fevereiro, 
das 19h às 21h30 (R$ 380; inscrições 
em bit.ly/ruycbio).

O B_arco também tem em sua 
programação o curso Vozes Ancestrais 
- Ecos da Literatura Indígena Contem-
porânea. Em três aulas entre 1.º e 3 de 
fevereiro, das 19h às 21h30, o escritor 
indígena Daniel Munduruku apresen-
ta mitos e reflexões sobre o que é ser 
indígena no século 21 (R$ 280; bit.ly/
bclitind).

De escrita criativa, o curso con-

duzido pelo jornalista Diego Andrade 
apresenta maneiras de tornar os tex-
tos mais envolventes e de contar his-
tórias a partir das próprias memórias 
e experiências. São seis aulas online 
promovidas pelo MIS, de 15 a 29 de 
janeiro, às segundas, quartas e sextas, 
das 9h às 11h (R$ 150, bit.ly/misecr21).

CINEMA
O diálogo entre linguagens está na 

base do curso Da literatura para o Ci-
nema: A Arte da Adaptação, também 
do MIS, com o jornalista Marcelo Lyra. 
Entre 15 e 29 de janeiro, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h, 
ele mostra como essas duas formas 
de arte andam conectadas desde a in-
venção do cinema, em 1895. Entre os 
destaques, análises de filmes como O 
Poderoso Chefão, baseado na obra de 
Mario Puzzo, e Blade Runner, de Ri-
dley Scott, baseado em livro de Philip 
K. Dick (R$ 150; inscrições em bit.ly/
mislitcin).

Em um único encontro online, 
promovido pelo projeto Processos 
Compartilhados do CCBB em 28 de 
janeiro, às 14h, o montador, diretor e 
produtor Ricardo Mehedff compar-
tilha com o público as origens dos 
trailers no cinema desde os anos 1930 
até hoje, destacando sua evolução nos 
últimos 80 anos. Antes disso, em 14 
de janeiro, das 14h às 18h, a curadora 
Mariana Souza conduz O Cinema Fe-
minino e a Escrita Crítica de Cinema 
Brasileiro, com reflexões sobre o tra-
balho de mulheres negras, indígenas 
e LGBTs no cinema brasileiro contem-

porâneo (grátis; inscrições em ccbbe-
ducativo.com).

Parte da programação online da 
Casa Guilherme de Almeida, o curso 
Diretores de Vanguarda do Cinema, 
conduzido pelo jornalista Franthiesco 
Ballerini, autor dos livros Cinema Bra-
sileiro no Século 21 (2012) e História 
do cinema mundial (2019), analisa o 
trabalho de cineastas de diferentes 
culturas e épocas para pensar as dis-
tinções entre cinema artístico e co-
mercial. As aulas são divididas em dois 
módulos - o primeiro vai de 18 a 21 de 
janeiro, das 19h às 21h; o segundo, de 
26 de janeiro a 1.º de fevereiro, das 19h 
às 21h (grátis; casaguilhermedealmei-
da.org.br).

Um curso sobre cinema africano 
ministrado pelo diretor e escritor Joel 
Zito Araújo teve início ontem pelo 
B_arco, mas quem ainda quiser se 
inscrever pode assistir à gravação da 
primeira aula e continuar acompa-
nhando as outras quatro, que vão até 
15 de janeiro, das 19h às 21h30. As va-
riadas escolas e regiões africanas, com 
suas estéticas e narrativas próprias, 
ganham destaque em reflexões sobre 
filmes de nomes como Ousmane Sem-
bène, Djibril Diop-Mambéty, Abder-
rahmane Sissakoe Haile Gerima (R$ 
280; bit.ly/bcocinafr).

Do CPF Sesc, o curso Oscar e Do-
cumentários: Uma Combinação Po-
lítica traz análises de Fábio Monteiro, 
doutorando em História pela PUC-SP, 
sobre como filmes que venceram a 
premiação refletiram sobre grandes 
conflitos políticos do século 20. As 
aulas ocorrem de 21 de janeiro a 4 de 
fevereiro, às quintas-feiras, das 18h30 
às 20h (R$ 50, inscrições em bit ly/cp-
fcinedoc).

FOTOGRAFIA
Também do CPF Sesc, o curso 

Retrato em Fotografia: Entre a Ética, 
a Estética e o Estranhamento reúne 
os fotógrafos Ale Ruaro, Raquel Brust, 
Claudia Guimarães e José de Holanda, 
que, além das reflexões propostas no 
título, apresentam suas trajetórias e 
referências visuais. São quatro aulas, 
às quintas-feiras, das 15h às 17h, entre 
28 de janeiro e 18 de fevereiro (R$ 70; 
bit.ly/cpfretrft).

Com viés menos teórico, o curso 
do MIS com o professor Marcelo An-
drade, publicitário especializado em 
fotografia, aborda das noções mais 
básicas da área, passando pelo uso de 
lentes, até iluminação e tratamento de 
imagem. Aulas em 14, 18, 19, 21, 26, 28 
de janeiro, das 9h às 11h. Para partici-
par do curso online, é preciso ter mais 
de 16 anos e ter uma câmera com mo-
do manual (R$ 150; bit.ly/misftg21).
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O América demitiu nesta terça-
-feira 12 o técnico Paulinho Ko-
bayashi. A saída do treinador, 

que fracassou na tarefa de levar o time 
potiguar à Série C deste ano, foi deci-
dida no fim da tarde, três dias após a 
última partida da equipe na quarta 
divisão do Campeonato Brasileiro. O 
alvirrubro foi eliminado no empate  

por 1 a 1 com o Floresta (CE), na Arena 
das Dunas, na partida de volta pelas 
quartas de final do torneio.

Segundo nota publicada pelo 
América, a decisão pela saída de Pau-
linho Kobayashi foi acertada de “for-
ma cordial”.

“As portas seguem abertas para o 
treinador a quem o América Futebol 

Clube agradece os serviços prestados 
e deseja sucesso nos próximos desa-
fios”, definiu a direção da equipe.

Paulinho assumiu o clube em se-
tembro do ano passado, no segundo 
turno do estadual, após a demissão do 
então técnico Roberto Fernandes. O 
América ainda não definiu o nome do 
treinador para a próxima temporada. 

REPRODUÇÃO

O caso onde um ex-funcionário 
do jogador Fernando, volante 
do Beijing Guoan, da China, 

foi preso na Rússia, em fevereiro de 
2019, está perto de chegar ao fim. 
Nesta terça-feira, o Ministério Públi-
co do país europeu decidiu não re-
correr da sentença dada em dezem-
bro a Robson Oliveira e o motorista 
poderá tentar uma transferência ao 
Brasil, onde poder concluir a pena.

Sentenciado em pena mínima, 
totalizando três anos, o brasileiro foi 
detido na Europa por entrar no país 
com um remédio que é ilegal na re-
gião.

Segundo ele, ao ser contratado 
pelo volante — que na época atuava 
no Spartak Moscou —, Robson teria 
recebido uma mala fechada de uma 
pessoa próxima de Fernando, e teve a 
missão de chegar com os comprimi-
dos no país europeu.

A previsão da defesa é que, nos 
próximos três a cinco meses, Robson 
consiga terminar a pena em um pre-
sídio brasileiro, podendo retornar ao 
Brasil até maio. O então motorista do 

atleta ainda contou com a ajuda do 
governo brasileiro, que contactou a 
Justiça russa. 

Robson foi condenado, em  de-
zembro de 2020, por contrabando 
e tentativa de tráfico de drogas por 
ter levado à Rússia duas caixas do 
remédio Mytedom 10mg (cloridrato 
de metadona), compradas pela famí-
lia de Fernando, ex-Seleção. No ano 
passado, o jogador explicou seu lado 
da história.

Quando foi setenciado, em de-
zembro de 2020, o motorista cho-
rou bastante. A decisão judicial foi 
considerada surpreendente até pela 
defesa do motorista. No pior cenário, 
considerando as penas máximas pa-
ra os crimes, o brasileiro poderia ser 
condenado a até 25 anos de prisão.

 A juíza considerou dois anos e 
seis meses de pena para contraban-
do e o mesmo tempo pela tentativa 
de tráfico. 

Pelas leis russas, a segunda pena 
pode ser diminuída em um terço, 
na soma com outra. Por isso, os três 
anos estipulados na sentença.

Sem novos recursos na Justiça russa, 
Robson pode voltar ao Brasil até maio
DRAMA | Ministério Público da Rússia decidiu não recorrer da sentença dada em dezembro e Robson Oliveira poderá tentar uma transferência ao Brasil, onde terminaria a pena. 
Motorista foi condenado de três anos de prisão por contrabando e tentativa de tráfico de drogas por ter levado à Rússia duas caixas de Mytedom 10mg (cloridrato de metadona)

Robson Oliveira (Esq.), ex-funcionário do jogador Fernando (Dir.), volante do Beijing Guoan (China), foi preso na Rússia, em fevereiro de 2019

Após eliminação na Série D, América 
demite técnico Paulinho Kobayashi

MUDANÇA

AA final única da edição 2020 
da Copa Libertadores será dis-
putada às 17 horas (horário de 

Brasília), em 30 de janeiro, no Mara-
canã, no Rio. O anúncio foi feito pela 
Conmebol, que revelou também a não 
presença de público e o cumprimento 
rígido dos protocolos sanitários.

O jogo decisivo da Libertadores de-
verá ser visto por cerca de 200 países. O 

Reino Unido poderá assistir por inter-
médio do canal BBC. Os fãs mexicanos 
também poderão acompanhar, assim 
como o fizeram nos jogos das semi-
finais. Esta será a segunda vez que a 
Libertadores será decidida em apenas 
um jogo. A primeira foi em 2019, quan-
do Flamengo e River Plate decidiram 
em Lima, no Peru, com triunfo da equi-
pe brasileira, por 2 a 1.

Conmebol anuncia horário 
da final da Copa Libertadores

DECISÃO


