
Hospitais potiguares contabilizam que 29 dos 152 leitos específicos para pacientes com infecção grave pelo novo coronavírus 
estão bloqueados para uso. Tempo para que uma pessoa possa conseguir uma vaga em leitos críticos pode ultrapassar 26 horas
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Presidente do Sinmed defende uso 
da hidrocloroquina contra Covid-19
Líder de entidade médica critica “politização” em torno do medicamento, 
apesar de, segundo ele, haver experiências positivas com o remédio

Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN, é contra a ampliação das medidas de isolamento social

Adriano Machado / Reuters

Policiais civis do RN 
concluíram quase 20 mil 
investigações em 2019

Bolsonaro adota tom 
ameno em protesto a 
favor do seu governo

“Agora é hora de 
reinventar”, diz
Yrahn Barreto

No ano passado, categoria 
bateu recorde. Entre os 
números, estão 1.556 prisões 
realizadas em todo o Estado

“Nenhuma faixa, nenhuma 
bandeira, que atente contra 
nossa Constituição, contra o 
Estado de Direito”, disse

Com a vida dedicada à arte, 
cantor potiguar se apresenta 
em live mais tarde no Festival 
DoSol com canções inéditas
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Parlamentares do Centrão 
que se aproximaram 
recentemente do presidente 

Jair Bolsonaro têm defendido a 
permanência do general Eduardo 
Pazuello depois da saída de Nelson 
Teich, o Breve, no Ministério da 
Saúde -pelo menos até que acabe a 
pandemia.

Quem conhece o Centrão, 
como é o caso do presidente, que 
passou décadas em nove diferentes 
partidos políticos no Congresso, que 
o compre.

Os militares, não.
Há  entre eles quem já 

vislumbre o perigo da permanência 
de Pazuello jogar no colo da 
instituição o fracasso do combate 
à pandemia, num governo 
claramente negacionista do 
isolamento social.

Já para o líder do governo no 
Congresso, o senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), o general é a 
pessoa ideal para organizar a parte 
de logística e apoio aos estados, 
essencial durante a crise do 

coronavírus.
Além disso, alega, o militar não 

criaria problemas para endossar 
qualquer coisa que Bolsonaro veja 
como prioridade na pasta. 

É só mandar e ser obedecido.
Não é à toa que o Centrão 

é menos conhecido por 
suas bandeiras do que pela 
característica de se aliar a governos 
diferentes, independentemente da 
ideologia.

A origem do termo apareceu 
na Constituinte de 1988 e se refere 
a um grupo de congressistas que 
formou uma maioria capaz de 

mudar o jogo no Congresso sempre 
que o dono da caneta precisa da 
alcateia.

Unidos como hienas, eles podem 
até agregar fi guras desprezíveis 
oriundas do mais puro fi siologismo, 
como também quadros respeitados 
que, por qualquer razão, deixaram 
as luzes da ribalta, mas não o 
conhecimento e a infl uência nos 
labirintos do Poder.

Mesmo negando essa corrente 
poderosa no Congresso para se 
eleger, Bolsonaro, que queimou a 
sua nau ao implodir o PSL, sabe 
que precisa dessa força da natureza 
política para sobreviver.

Mas sabe também que ela foi 
feita para trair, tão certo como um 
dia vem depois do outro, com uma 
noite no meio.

Feitos para a guerra, os 
militares, por sua vez, sabem 
que no terreno movediço da 
política eles ainda têm muito a 
aprender, mesmo com um capitão 
quase expulso por agitação e 
insubordinação no comando.

Feito para trair
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NOTAS & INFORMES
RESPOSTA DO MDR I

No último mandato de deputado 
federal, Rogério Marinho ocupava 
um apartamento funcional da 
Câmara dos Deputados. Segundo 
a assessoria do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
entretanto, isso não quer dizer 
que ele morava efetivamente em 
Brasília.

RESPOSTA DO MDR II
O argumento, em nota 

enviada ao Metrópoles, foi que 
ele “permanecia em Brasília 
apenas nos dias de sessão e para 
compromissos inerentes ao mandato, 
retornando ao Rio Grande do 
Norte, local de sua residência fi xa, 
no restante da semana”. “A ajuda 
de custo foi solicitada para arcar 
com as despesas de mudança e 
transferência sua e da família para a 
capital federal”, informou a nota.

ISOLAMENTO PRORROGADO
A semana começa com a 

expectativa de que a governadora 
Fátima Bezerra renove mais 
uma vez o decreto estadual 
que trata das medidas de 
isolamento social e restrição ao 
funcionamento do comércio. Em 
resposta a um seguidor nas redes 
sociais, a governadora disse que 
“aparentemente” as regras serão 
mantidas. O atual decreto vence na 
quarta-feira (20).

FÁTIMA COBRA ADESÃO
Em artigo publicado no jornal 

Embora já fosse deputado federal e trabalhasse, portanto, 
em Brasília, o agora ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, recebeu auxílio-mudança 

no valor de R$ 51,98 mil para se mudar de Natal para a 
capital federal, no início do ano passado. É o que aponta uma 
reportagem do Portal Metrópoles publicada neste fi m de semana. 
Alçado, em fevereiro deste ano, à posição de ministro, ele 
assumiu, à época, o cargo de secretário especial de Previdência do 
Ministério da Economia. No portal de Transparência, a quantia, 
paga em março de 2019, consta como “ajuda de custo”. Ele foi 
empossado em 4 de janeiro de 2019, quando seu mandato sequer 
havia terminado — deputados só tomam posse em fevereiro.

Mesmo com mandato, Rogério 
pegou auxílio-mudança

Tribuna do Norte neste domingo 
(17), Fátima voltou a defender o 
isolamento social e fez um apelo 
para que as pessoas fi quem em casa, 
se puderem. “De nada adiantam 
os decretos ou regramentos se não 
tivermos um bom nível de adesão às 
medidas”, escreveu a governadora.

LOCKDOWN
Também nesta semana, a Justiça 

deve decidir sobre o pedido do 
Sindsaúde para que seja decretado 
“lockdown” na Região Metropolitana 
de Natal. O prazo para que 
Prefeitura e Governo do Estado se 
manifestassem acabou no fi m de 
semana, e o caso agora está com o 
juiz Luiz Alberto Dantas Filho, da 5ª 
Vara da Fazenda Pública da capital.

MERENDA I
Com a suspensão das aulas 

presenciais nas escolas públicas, 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus, pelo menos 7 milhões de 
estudantes no Brasil que dependem 
da merenda escolar para se 
alimentar estão sem ajuda do poder 
público para comer.

MERENDA II
Natal e o Rio Grande do Norte 

aparecem como exceções. Tanto 
a prefeitura da capital quanto 
o governo estadual decidiram 
destinar recursos da merenda para 
a montagem de kits alimentares 
e distribuição aos alunos. Na rede 
estadual, as famílias de 215 mil 
alunos serão benefi ciadas.
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Suplente do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
o empresário Paulo Marinho ouviu do fi lho mais velho do pre-
sidente Jair Bolsonaro que ele teria recebido informações si-
gilosas da Polícia Federal sobre investigações envolvendo seu 
ex-assessor Fabrício Queiroz.

Marinho afi rmou que, segundo relato do próprio Flávio Bol-
sonaro feito em dezembro de 2018, um delegado da PF avisou 
das investigações pouco após o primeiro turno das eleições ge-
rais daquele ano e informou que membros da Superintendência 
da PF no Rio adiariam a Operação Furna da Onça para não 
prejudicar a disputa de Jair Bolsonaro contra Fernando Had-
dad (PT), no segundo turno de 2018.

Em nota publicada neste domingo (17), Flávio Bolsonaro 
classifi cou a revelação de “invenção” e afi rmou que Marinho, 
pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB, tem 
interesse em prejudicá-lo, justamente porque é seu suplente no 
Senado Federal.

O empresário fez as revelações em entrevista à Folha de 
S.Paulo, publicada neste domingo. Após a publicação da en-
trevista, Marinho também recorreu às redes sociais na manhã 
deste domingo, unindo o slogan eleitoral de Jair Bolsonaro à 
frase pronunciada por Sérgio Moro ao deixar o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública: “Verdade acima de tudo. Fazer a 
coisa certa acima de todos.”

Segundo disse Marinho na entrevista, toda a história do va-
zamento foi relatada pelo próprio Flávio Bolsonaro, em reunião 
com advogados. De fato, a Furna da Onça foi defl agrada em 8 de 
novembro de 2018, pouco mais de uma semana após o segundo 
turno que elegeu Jair Bolsonaro presidente.

A operação da PF e do Ministério Público Federal (MPF), 
a cargo da força-tarefa da Lava Jato do Rio, investigou a par-
ticipação de deputados estaduais fl uminenses em esquema de 
corrupção que pagava propina mensal (“mensalinho”) durante 
o mandato 2011-14. De acordo com as investigações, a propina 
resultava do sobrepreço de contratos estaduais e federais. Dez 
deputados tiveram a prisão decretada.

Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, fi cou de fora 
da operação de novembro, mas foi nessa investigação que foi 
produzido o relatório do então chamado Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf), que colocaria o ex-assessor 
Queiroz no noticiário político nacional após ter sua existência 
revelada pelo Estadão, em dezembro de 2018.

Fabrício Queiroz e sua fi lha, Nathalia Queiroz, foram exo-
nerados no dia 15 de outubro, mesma época do suposto vaza-
mento relatado por Marinho.

Empresário diz que Polícia 
Federal avisou Flávio 
Bolsonaro sobre operação

Revelação

Em nota, filho do presidente disse que 
fala de Paulo Marinho é “invenção”
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O presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed), Geraldo Ferreira, de-
fende o uso da hidroxicloroquina 
(variação da cloroquina, remédio 
usado para malária) em pacientes 
com quadros leves da Covid-19, e 
afi rmou que a valorização do trata-
mento tomou rumos políticos.

Na semana passada, o Sinmed 
recorreu à Justiça para contestar 
o pedido de “lockdown” feito pelo 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde do Estado (Sindsaúde) para 
a Região Metropolitana de Natal. 
Em nota divulgada no mesmo dia, 
a entidade afi rma que é contra a 
ampliação das medidas de isola-
mento social e defende a prescrição 
da hidroxicloroquina, apesar de não 
haver estudos científi cos que com-
provem efi cácia do medicamento 
contra a Covid-19.

Para Geraldo Ferreira, o tra-
tamento sofre interferências por 
direcionamentos políticos. O sin-
dicalista acredita que, apesar de 
apresentar resultados positivos 
em diversos países, o medicamento 
tem sofrido “desprezo” no Brasil, 
por conta de divergências voltadas 
para o cenário político.

“Há uma polarização muito 
grande, que tem desprezado expe-
riências vitoriosas. Tem se coloca-
do a questão da hidroxicloroquina 
com um grau de politização. Acho 

que aí é o mais sensível. Pessoas 
pertencentes a uma corrente polí-
tica desprezam qualquer medida 
da hidroxicloroquina, quando, na 
verdade, a Costa Rica usou, a Itália 
e a Espanha também. A Índia tem 
usado com sucesso. É uma droga 
absolutamente segura, com uso de 
anos no Brasil para tratamento 
de malária e lúpus. Ela tem sido 
desprezada. Estava na hora de os 
governos estadual e municipal co-
meçarem a explorar. Isso poderia 
diminuir a busca por leitos de hos-
pital e de UTI”, explicou.

Segundo o presidente do Sin-
med, os tratamentos experimentais 

de maior conhecimento foram efe-
tuados de forma errada, o pode ser 
considerado um crime. Outro ponto 
alertado é o momento do uso do me-
dicamento.

“Quem é contra? Foi feito um 
estudo em Manaus, em que as pes-
soas morreram. Aquilo foi crimi-
noso. A dose é de 400 mg ao dia, lá 
foram usadas 6g. Está sendo inves-
tigado. Tentaram desacreditar de 
uma medicação de forma crimino-
sa. O outro aspecto diz respeito aos 
erros de liberarem para pacientes 
em situações graves. A hidroxiclo-
roquina apresenta melhor resulta-
do nos sintomas iniciais. Os efeitos 

colaterais são desprezíveis. Já 
conversamos com especialistas que 
acompanham pacientes de doenças 
tratadas pelo medicamento, e nun-
ca ninguém morreu. Quem está 
contra o tratamento está tomando 
um posicionamento absolutamente 
político. Não podemos deixar o povo 
sem medicação”, contou, em entre-
vista à Rádio Agora FM (97,9).

Um experimento realizado 
em abril com a hidroxicloroquina 
foi interrompido após 11 pessoas 
morrerem durante o tratamento. 
Cerca de 81 pessoas participaram 
dos procedimentos em Manaus, al-
gumas antes mesmo de receberem 
a confi rmação se estavam com co-
ronavírus. Para os testes, eles rece-
beram uma dose alta de cloroquina 
(600 mg duas vezes ao dia por 10 
dias, uma dose total de 12g) ou uma 
dose baixa de 450mg por cinco dias 
(duas vezes somente no primeiro 
dia, uma dose total de 2,7g).

O trabalho de desenvolvimento 
no meio de uma pandemia é uma 
das difi culdades lembradas por Ge-
raldo Ferreira, mas, para o médico, 
a hidroxicloroquina é um trata-
mento reconhecido por boa parte da 
classe médica. Além disto, Geraldo 
lembra que as pessoas não devem 
comprar desordenadamente.

“Se eu estivesse no governo, da-
ria graças a Deus ter essa luz no fi m 
do túnel. Há vários consensos den-

tro da categoria médica. A ciência 
debate por anos para ver resultados 
efetivos e estamos no meio de uma 
pandemia. O paciente tem a opção 
de aceitar ou não o tratamento. Um 
amigo meu, médico boliviano, que 
trabalha lá no seu país, me ligou e 
me perguntou se eu tinha a hidro-
xicloroquina em casa e me afi rmou 
que era melhor ter, pois ele já tinha. 
Mas as pessoas não devem sair por 
aí correndo para comprar. Tem que 
ir ao médico antes”, relatou.

A compra desordenada do me-
dicamento por parte da população, 
sem as devidas exigências e regu-
lamentações, podem difi cultar o 
tratamento de pacientes de outras 
doenças, como a malária e o lúpus.

As divergências políticas são 
as mais preocupantes para o presi-
dente do Sinmed. Segundo Geraldo 
Ferreira, toda a polarização e diver-
gências de opiniões políticas geram 
“incerteza” e “falta de consenso”.

“Reconheço a gravidade da do-
ença. Não é simples, é algo novo. As 
verdades sobre a condução do seu 
tratamento estão sendo procuradas 
com seriedade. Mas no Brasil, par-
ticularmente, estamos enfrentando 
uma pandemia de confl itos. A coisa 
está politizada e polarizada e isto 
tem difi culdade. No Brasil, temos 
um alto grau de incerteza e de falta 
de consenso. Isso gera uma situa-
ção de caos”, concluiu.

Presidente do Sinmed RN defende uso da 
hidroxicloroquina para tratar coronavírus
Geraldo Ferreira, que representa Sindicato dos Médicos do RN, reforçou seu apoio ao tratamento precoce do coronavírus com 
hidroxicloroquina e criticou “politização” do uso do medicamento. Sem detalhar, ele citou experiências positivas com o remédio

Entrevista

Médico Geraldo Ferreira diz que medicamento tem sido “desprezado” no Brasil

Pressionado pela crise na área 
de saúde e ameaçado de impeach-
ment, o presidente Jair Bolsonaro 
participou neste domingo (17) de 
um ato de apoio ao seu governo, 
em Brasília. Da rampa do Palácio 
do Planalto, Bolsonaro posou para 
fotos com 11 de seus 22 ministros, 
cantou o Hino Nacional e adotou 
um discurso ameno em uma trans-
missão ao vivo do ato. “Nenhuma 
faixa, nenhuma bandeira, que 
atente contra nossa Constituição, 
contra o Estado de Direito”, disse o 
presidente durante a transmissão, 
em relação aos manifestantes.

O comentário marca uma dife-

rença em relação à postura adota-
da em atos anteriores, como o do 
dia 19 de abril, quando Bolsonaro 
participou de manifestação contra 

o Supremo Tribunal Federal (STF) 
e o Congresso, em frente ao Quar-
tel General do Exército.

Ontem, em frente ao palácio, 
centenas de pessoas empunha-
vam bandeiras do Brasil e fai-
xas de apoio ao presidente. Mas 
algumas delas também traziam 
provocações, como “Nossa ban-
deira jamais será vermelha”, 
em referência aos partidos de 
esquerda, e “Cloroquina já”, em 
defesa do uso do medicamento no 
tratamento de infectados com a 
Covid-19. Havia ainda um caixão 
com o nome do ex-ministro da 
Justiça Sérgio Moro.

Bolsonaro chegou à rampa 
acompanhado de ministros e de 
um dos fi lhos, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O 
vereador Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) também apareceu 
depois no local.  

Para infl amar os manifestan-
tes, ele ergueu os braços de vários 
ministros, como se os estivesse 
apresentando ao público pela pri-
meira vez. Após fazer uma trans-
missão ao vivo em suas redes so-
ciais, Bolsonaro pegou no colo uma 
criança, vestindo roupa completa 
do Batalhão de Choque da Polícia 
Militar de Minas Gerais.

Presidente durante ato neste domingo

Pressionado, Bolsonaro adota discurso 
ameno em ato de apoio a seu governo

Manifestação

Adriano Machado / Reuters

O  número de pessoas diag-
nosticadas com Covid-19 no 
Brasil subiu para 241.080 e o 
total de mortes chega a 16.118, 
segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde neste do-
mingo (17). Foram 7.938 novos 
casos da doença e 485 mortes 
de sábado para domingo.

Com isso, o Brasil é o quar-
to país do planeta com mais 
casos da doença, segundo a 
contabilização da universida-
de americana Johns Hopkins. 
O número de diagnósticos no 
Brasil aproxima-se rapida-
mente do Reino Unido, que 
ocupa o terceiro lugar global, 
com 244.995 casos.

Brasil tem 241.080 
diagnosticados e 
16.118 mortes

Atualização

José Aldenir / Agora RN
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O presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio RN), Marcelo Quei-
roz, negou que a entidade tenha 
se recusado a prestar informações 
para o Ministério Público Estadual 
sobre a obra de reforma e amplia-
ção do Hotel-Escola Barreira Roxa, 
que é administrado pelo Senac, um 
dos braços da federação.

De acordo com Queiroz, que se 
disse surpreso com a investigação 
aberta na semana pelo Ministério 
Público sobre o assunto, o que a 
instituição deixou de fazer foi en-
caminhar “documentos internos” 
solicitados pelo órgão, por enten-
der que o MP não tem “competên-
cia” para fazer a fi scalização.

“Nós nunca negamos informa-
ções ou esclarecimentos ao Minis-
tério Público do RN. Desde maio 
do ano passado, quando eles nos 
procuraram, nos colocamos à dis-
posição para esclarecer quaisquer 
dúvidas. Apenas dissemos que, 
em virtude do entendimento dos 
nossos departamentos jurídicos, 
Regional e Nacional, o MP esta-
dual não tem a prerrogativa de 
nos fi scalizar. Por isso, e apenas 
por isso, nós não iríamos enviar 
documentos internos”, afi rmou 
Queiroz, em manifestação enviada 
ao Agora RN.

Na semana passada, por deci-
são do promotor Afonso de Ligório 
Bezerra Júnior, o Ministério Públi-
co abriu um inquérito para inves-
tigar possíveis irregularidades na 
obra do Barreira Roxa. O local, que 
é voltado para a formação de pro-
fi ssionais do turismo, foi reaberto 
há pouco mais de um ano em Natal 
após um investimento de R$ 36,2 
milhões da Fecomércio RN.

De acordo com o promotor, 
existe a suspeita de que a obra 
custou mais do que deveria. Na 
portaria que instalou o inquérito, 
o representante do MPRN diz que, 
levando-se em conta os valores 

normais de referência para a cons-
trução civil, o valor estimado para 
a obra seria de pouco mais de R$ 
11,7 milhões.

Ainda segundo o represen-
tante do MP, o inquérito só foi 
aberto porque a Fecomércio RN 
se recusou a enviar a documen-
tação solicitada para dirimir dú-
vidas sobre a execução da obra. 
Segundo Afonso de Ligório, “toda 
e qualquer entidade que aufere 
recursos públicos, mesmo sob a 
forma de benefícios ou incentivos 
fi scais (caso das entidades ligadas 
ao Sistema S), está obrigado a 
prestar contas de suas atividades 
aos órgãos de controle, inclusive 
ao Ministério Público”.

Em nota, o Senac negou irregu-
laridades na execução dos serviços 
e afi rmou que o valor correspon-
de à obra em si, mas também à 
aquisição de equipamentos para 
o funcionamento do hotel-escola. 
Além disso, a entidade ligada à 
Fecomércio explica que a obra 
também contemplou a construção 
de um novo centro de educação 
profi ssional, “criando um polo de 
excelência para a formação de mão 
de obra destinada ao segmento do 
turismo e hospitalidade”.

Marcelo Queiroz declarou que 
as planilhas solicitadas pelo Mi-
nistério Público foram objeto de 
prestação de contas da Fecomércio 
RN junto aos “órgãos de controle 
competentes”, como a Controlado-
ria-Geral da União e o Tribunal de 
Contas da União. “E não temos, 
até hoje, nenhuma prestação de 
contas nossa julgada irregular pelo 
Tribunal. Já houve, inclusive, fi s-
calização in loco do TCU na obra, 
não sendo identifi cada nenhuma 
inconformidade na sua execução”, 
afi rmou Queiroz.

O presidente da Fecomércio 
acrescentou que a transparên-
cia da entidade é “indiscutível” 
e que a federação agiu conforme 
o que determinam a legislação e 
o regimento interno. “Isto é uma 
obrigação nossa, não é um direito. 
É um dever. Nossa transparência 
é indiscutível, inclusive atestada 
por todos os órgãos e colegiados aos 
quais prestamos contas sistemati-
camente”, complementou.

Queiroz fi naliza afi rmando 
que, quando a entidade for ofi cial-
mente notifi cada sobre o inquérito, 
vai avaliar os pedidos feitos pelo 
MP e adotar as “providências con-
sideradas pertinentes”.

Marcelo Queiroz nega que Fecomércio tenha se negado a prestar esclarecimentos

MP não tem prerrogativa para 
fiscalizar Fecomércio, diz Queiroz
Presidente da entidade se pronuncia após promotor de Justiça do RN abrir 
inquérito para apurar suspeita de superfaturamento no Hotel Barreira Roxa

Investigação

José Aldenir / Agora RNDe passagem na semana passada pelo Estado (atualmente 
mora em Brasília), o ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho (PSDB) confi rmou em conversas com ami-

gos as desavenças que teve com o colega do Ministério da Eco-
nomia, seu antigo chefe, Paulo Guedes. “Guedes é brilhante, mas 
tem uma visão equivocada da economia”, teria dito o potiguar 
a seus interlocutores. Articulador do programa “Pró-Brasil”, que 
prevê investimentos vultosos do governo federal em infraestrutu-
ra como forma de reaquecer a economia após a crise do corona-
vírus, Rogério revelou, entretanto, que as discordâncias entre ele 
e Guedes “já estão sendo superadas”. 

Rogério diz que Guedes tem
“visão limitada” sobre economia

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

MINISTERIÁVEL
Rogério Marinho 

confi rmou que a cogitada 
saída de Paulo Guedes do 
Ministério da Economia 
levou seu nome a ser cogitado 
como substituto, mas que 
a saída de Sérgio Moro do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública voltou a 
fortalecer Guedes junto ao 
presidente Jair Bolsonaro.

SEM SENTIDO
Rogério Marinho 

também opinou sobre 
Oiticica. Para o ministro, 
não convence o argumento 
da governadora Fátima 
Bezerra para paralisar 
a obra. O Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
liberou R$ 50 milhões para 
a retomada, mas Fátima 
suspendeu a empreitada 
atendendo pedido do 
Movimento dos Atingidos 
pela Construção da 
Barragem de Oiticica. De 
acordo com a governadora, 

o movimento “expôs 
preocupação com o atual 
cenário de crescimento 
acelerado da Covid-19”.

PROTOCOLOS
Na visão do deputado 

estadual Nélter Queiroz 
(MDB), a paralisia da obra 
“é um absurdo”. “Falei 
com a construtora EIT, 
responsável pela obra, e 
com o próprio ministro. 
Espero que essa medida 
do governo Fátima não 
passe do dia 20. A empresa 
está preparada, atendendo 
a todos os protocolos de 
segurança do coronavírus e 
dos trabalhadores. O próprio 
ministro está empenhado. 
O dinheiro já está aqui”, 
disse. Para Nélter, trata-
se de briga política da 
governadora contra o 
presidente da República. 
O deputado classifi ca a 
ação da governadora como 
“politicagem rasteira e 
ridícula” do governo estadual.

DESABAFO
Porém, para a chefe da Assessoria de Comunicação do 

Governo, jornalista Guia Dantas, a polêmica em torno de Oiticica 
possui “requintes de maldade”. “O Governo do RN, mantendo 
a tradição de dialogar com os envolvidos, ouviu o movimento 
dos atingidos pela construção da obra, ou seja, os moradores 
de Barra de Santana, que fi zeram um apelo pelo adiamento. A 
comunidade expôs preocupação com a atual situação da Covid-19, 
de crescimento acelerado do contágio no interior, e ressaltou que 
a maioria dos trabalhadores da obra é de moradores da própria 
Barra de Santana. O que o Governo fez? Ouviu a empresa que 
constrói a obra para saber sobre as medidas sanitárias que 
estavam sendo tomadas e certifi cou-se de que os cuidados para 
a proteção dos trabalhadores eram inadequados. Diante desses 
fatos, o governo resolveu adiar a retomada da obra. Adiar não é 
cancelar”, disse a jornalista.

DESEMPENHO
O secretário estadual de 

Recursos Hídricos, João Maria 
Cavalcanti, é tido de longe 
como o mais fraco entre os que 
compõem o primeiro escalão do 
governo. “Não consegue avançar 
nas pautas”, diz uma fonte da 
coluna.

ESCOLAS PRIVADAS
Escolas particulares “estão 

na batalha” para tentar manter 
os alunos. Uma das práticas que 
têm sido adotadas diz respeito 
às aulas em formato de lives. 
Para o diretor da escola Call, 
Rosemberg Ramalho, o primeiro 
objetivo é “sobreviver” à crise.

*Com informações da Redação do Agora RN

SAIBA MAIS

O Barreira Roxa tem 8,6 mil m² de área construída 
e começou a ser reformado em 2013. A obra parou 
em 2014 e só foi retomada em 2017, sendo concluída 
no ano passado. O hotel pertence ao Governo do 
Estado, mas é administrado sob concessão pelo 
Senac, integrante do Sistema S e braço do Sistema 
Fecomércio RN, que é mantido com contribuições 
compulsórias de empresas dos segmentos de 
comércio, serviços e turismo.

No inquérito aberto na semana passada para 
investigar possíveis irregularidades na obra, o promotor 
Afonso de Ligório solicitou ao Senac que disponibilize, 
em até 10 dias úteis, uma série de documentos e 
informações sobre a obra do Barreira Roxa.

O representante do Ministério Público quer 

ter acesso, entre outros dados, à identifi cação dos 
funcionários envolvidos na contratação e na gestão 
da obra; a informações sobre paralisação e retomada 
das obras, com as respectivas justifi cativas; planilhas 
orçamentárias, incluindo cronograma físico-
fi nanceiro da obra e especifi cações técnicas; registros 
fotográfi cos da obra e diário de execução dos 
serviços; notas fi scais e relatórios; além de projetos 
diversos.

Afonso de Ligório solicitou também que o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 
do Norte (Crea) forneça, em até 10 dias úteis, cópia 
das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) da 
obra. O documento identifi ca quem são os responsáveis 
técnicos pelos serviços.
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A partir desta segunda-
-feira (18), será liberada a 
segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 ou 
R$ 1.200 para benefi ciários 
do Bolsa Família elegíveis a 
receber a ajuda. A ordem de 
pagamentos obedece o núme-
ro do NIS, assim como ocorre 
todos os meses para quem 
tem direito ao programa.

Os outros trabalhadores 
informais, autônomos e mi-
croempreendedores individu-
ais (MEIs) começam a rece-
ber na quarta (20), de acordo 
com o mês de aniversário.

Só quem recebeu a pri-
meira parcela até 30 de abril 
irá receber o segundo depósi-
to dentro desse cronograma.

Destinos nacionais deve-
rão ser os mais procurados 
por turistas brasileiros após o 
fi m do isolamento social cau-
sado pelo novo coronavírus. É 
o que mostra uma pesquisa 
com agentes de viagens di-
vulgada pela consultoria Cap 
Amazon e pelo portal Merca-
do & Eventos.

O estudo aponta uma pos-
sível mudança no perfi l dos 
turistas brasileiros. Após o 
confi namento, agências espe-
ram uma maior demanda de 
clientes em busca de viagens 
a lazer e para visitar amigos 
e familiares. Os segmentos 
em alta deverão ser aqueles 
que  proporcionem bem-estar 
e contato com a natureza.

Segunda parcela do 
auxílio emergencial 
começa a entrar hoje

Turismo: Destinos 
nacionais serão os 
mais procurados

Assistência Após a pandemia

O Rio Grande do Norte está 
entre os estados com municípios 
que estariam difi cultando o maior 
estudo mundial sobre o novo coro-
navírus, coordenado pelo Centro de 
Pesquisas Epidemiológicas da Uni-
versidade Federal de Pelotas e fi -
nanciado pelo Ministério da Saúde.

As secretarias estaduais de 
saúde, bem como o Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems), receberam ofício do 
Ministério da Saúde sobre a reali-
zação da pesquisa.

Mesmo assim, segundo Pedro 
Hallal, reitor da universidade e co-
ordenador do projeto, em cerca de 
40 cidades as prefeituras impedi-
ram o trabalho dos pesquisadores.

Com nome “Evolução da Preva-
lência de Infecção por Covid-19”, a 
pesquisa estaria sofrendo resistên-
cia em alguns municípios para a 
coleta de informações. “Equipes de 
pesquisadores são detidas pela po-
lícia e impedidas de trabalhar por 
governos municipais, que alegam 
precisar autorizar a pesquisa”, re-
clamou Hellal.

Ao jornal O Globo, ele afi rmou: 
“Estamos em uma operação de 
guerra, não precisamos de autori-
zação de cada prefeitura e das se-

cretarias. É uma ação do Ministé-
rio da Saúde. Alguns requerem um 
protagonismo para autorizar, mas, 
na verdade, a autorização ocorre 
na Comissão Nacional de Ética e 
no Ministério, que enviou ofício so-
bre o estudo”.

Em nota neste domingo (17), 
a Prefeitura de Mossoró, no Oeste 
Potiguar, esclareceu não ter rece-
bido qualquer comunicado ofi cial 
informando da presença de pesqui-
sadores da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel), com o apoio do 
Ministério da Saúde.

Ainda segundo a fonte, pelas 
redes sociais, com mensagens di-
recionadas à prefeitura, “algumas 
pessoas relataram a presença de 
profi ssionais que aplicavam a pes-
quisa e solicitavam a testagem da 
Covid-19”. “Com isso, a Secretaria 
de Saúde buscou contato, marcou 
reunião com os pesquisadores, mas 
eles não se apresentaram”, disse.

Acrescenta que a secretária 
de Saúde de Mossoró, Saudade 
Azevedo, fez contato com o setor 
de Atenção Primária à Saúde, do 
Ministério da Saúde, e uma servi-
dora de nome Helen confi rmou a 
pesquisa e pediu desculpas por não 
ter informado com antecedência 
aos estados e municípios.

Só no fi nal da sexta-feira (15), 

último dia da presença dos profi s-
sionais na cidade, o Governo do Es-
tado confi rmou que, no Rio Grande 
do Norte, a pesquisa seria em Mos-
soró, Natal e Caicó.

A nota da Prefeitura de Mosso-
ró critica o Ministério da Saúde ao 
afi rmar que “é perceptível que a fal-
ta de comunicação prévia feita pelo 
Ministério da Saúde foi a causa do 
mal-entendido”. E acrescenta: “Em 
tempos de fake news e violência ur-
bana, é compreensível que a popu-
lação tenha fi cado assustada com a 
abordagem, quando sequer houve 

comunicado anterior”.
O Município esclarece ainda 

que em um dos bairros os mora-
dores chamaram a polícia, ocasio-
nando a detenção por um período, 
mas sem agressão. A situação foi 
esclarecida na sequência após a 
presença de servidores da Vigilân-
cia Sanitária.

A Prefeitura lamentou o episó-
dio e reforçou a importância da co-
municação ofi cial entre os setores 
do poder público, evitando contra-
tempos e facilitando o desenvolvi-
mento de trabalhos efetivos para a 

identifi cação de casos e dados sobre 
o novo coronavírus no País.

As secretarias de Saúde do Es-
tado e do Município de Natal não 
se pronunciaram sobre o episódio 
neste domingo.

Pedro Hellal, reitor da Univer-
sidade de Pelotas, criticou o que 
qualifi cou como “autoritarismo” 
das administrações municipais que 
obstruíram o trabalho dos pesqui-
sadores, informando que todas as 
equipes de campo foram testadas 
e usam os equipamentos de segu-
rança.

“As medidas de isolamento 
não justifi cam essas difi culdades. 
Em algumas cidades falaram que 
precisaríamos de uma autorização 
formal das secretarias. Existe uma 
postura de xerife para proibir o tra-
balho das equipes”, afi rmou Hellal.

O estudo tem destaque na 
página ofi cial do Ministério, que 
esclarece que fi nancia a pesquisa. 
A etapa atual tinha fi nalização 
prevista para este domingo, mas 
será prolongada até o dia 19. As 
próximas etapas da pesquisa estão 
previstas para ocorrer nos dias 28 
e 29 de maio, e 11 e 12 de junho. 
Em Santarém (PA), a polícia levou 
a equipe da pesquisa para a dele-
gacia e apreendeu os testes para a 
Covid-19.

Natalense usa máscara para se proteger da Covid-19 enquanto anda no Alecrim

Cidades do RN estão entre as que 
obstruíram pesquisa sobre Covid-19
Em nota neste domingo, a Prefeitura de Mossoró esclareceu não ter recebido qualquer comunicado oficial informando da 
presença de pesquisadores na cidade e afirmou que falta de comunicação ocasionou o “mal-entendido”. Reitor critica postura

Ciência

José Aldenir / Agora RN

O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, teve resultado 
negativo em teste para o novo coro-
navírus, causador da Covid-19.

Segundo nota divulgada neste 
domingo (17), Mourão e sua espo-
sa, Paula Mourão, foram subme-
tidos no sábado (16) a teste para 
Covid-19 e entraram em isolamen-
to no Palácio do Jaburu, residên-
cia ofi cial da Vice-Presidência. A 
decisão veio após a confi rmação 
do teste positivo para a doença de 
um servidor que esteve próximo de 
Mourão na quarta-feira (13).

O resultado do exame estava 
previsto para sair na segunda-feira 
(18), mas saiu ontem. Ainda assim, 
de acordo com a assessoria da Vice-
-Presidência, Mourão e sua esposa 

vão permanecer em isolamento no 
Palácio do Jaburu. “Só devendo o 
vice-presidente retornar ao traba-
lho normal na quarta-feira [20], ca-
so os exames de contraprova assim 
o autorizem”, destaca a nota.

Na semana passada, a Advoca-
cia-Geral da União apresentou à 
Justiça os documentos que compro-
vam que o presidente Jair Bolsona-
ro também testou negativo para a 
Covid-19.

Os documentos foram divulga-
dos depois de o jornal O Estado de 
S. Paulo entrar com uma ação no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
para obrigar que informação fosse 
divulgada para a sociedade brasi-
leira em nome do interesse público 
em torno da saúde do presidente. Vice-presidente Hamilton Mourão

Testes de Mourão e sua mulher dão 
negativo, mas eles seguem isolados

Coronavírus

Evaristo Sá / AFP



Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020 já alcançou 
3 milhões de inscrições, segundo 
balanço divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep). Estudantes podem se 
inscrever, por meio da página do 
Enem na internet até o dia 22 de 
maio.

A versão digital das provas 
tem 99,6 mil inscritos, e as vagas 
para essa modalidade do exame 
estão praticamente esgotadas 
(das 101,1 mil disponibilizadas). 
Já o Enem impresso recebeu 2,9 
milhões de inscrições desde a 
abertura do sistema, às 10h da 
segunda-feira (11).

O participante que optar por 
fazer o Enem impresso não pode-
rá se inscrever na edição digital e, 
após concluir o processo, não po-
derá alterar sua opção. As provas 
impressas serão aplicadas em 1º e 
8 de novembro e as digitais estão 
previstas para os dias 22 e 29 de 
novembro.

A estrutura dos dois exames 
será a mesma. Serão aplicadas 
quatro provas objetivas, constitu-
ídas por 45 questões cada, e uma 
redação em língua portuguesa. 
A redação será manuscrita, em 

papel, nas duas modalidades. 
Durante o processo de inscrição, 
o participante deverá selecionar 
uma opção de língua estrangeira - 
inglês ou espanhol.

Neste ano, será obrigatória 
a inclusão de uma foto atual do 
participante no sistema de inscri-
ção, que deverá ser utilizada para 
procedimento de identifi cação no 
momento da prova. O valor da ta-
xa de inscrição é de R$ 85 e deverá 
ser pago até 28 de maio. Quem 
tem direito à gratuidade da taxa 
de inscrição, por se enquadrar 

nos perfi s previstos nos editais do 
Enem, terá a isenção automática, 
a partir da análise dos dados de-
clarados no sistema. 

A União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas (Ubes) e a 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE) lançaram a campanha 
#AdiaEnem. Em meio à pande-
mia do novo coronavírus, escolas 
e universidades suspenderam ati-
vidades presenciais, mas algumas 
mantêm aulas à distância. Uma 
petição on-line foi lançada para 
pedir o adiamento do Enem 2020.
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Mesmo com indefinição na data, 
Enem já tem 3 milhões de inscritos

Educação

Número de excluídos representa 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária

Estudantes podem se inscrever até o próximo dia 22 de maio; data da 
prova é alvo de questionamento por parte de entidades estudantis

José Aldernir  / Agora RN 

Tomaz Silva/Agência Brasil

A ANS não se envergonha de mostrar que a prioridade não é o 
cidadão prejudicado pelos planos de saúde. Muito esperta, a 
agência reguladora multou uma operadora, Allcare, por res-

cindir unilateralmente os planos contratados. Assim, o cliente lesado 
receberá R$3 mil e outros R$2 mil para o caso de não ser incluído 
em outro plano. Mas para a própria ANS é de R$10 mil a multa por 
cliente lesado e não informado das mudanças.

A ANS quer R$10 mil por consumidor prejudicado a título de 
“obrigação subsidiária”. Sem contar a multa por descumprir o termo 
de ajustamento. O Termo de Ajustamento prevê multa de R$15 mil 
por cliente, além de R$5 mil por cláusula descumprida, mas a ANS 
fi ca com a maior parte. Na “melhor” das hipóteses, o consumidor 
que teve seu plano rescindido sem aviso recebera R$5 mil, e ainda 
fi ca sem plano de saúde. A regra na ANS é priorizar planos de saúde 
e não os clientes que pagam caro para mantê-los e para bancar 
ricos salários na agência reguladora.

ANS fatura com clientes lesa-
dos pelos planos

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

O PAÍS QUE SE EXPLODA
Logo depois de Paulo Guedes 

(Economia) pedir aos servidores 
para pegarem leve com os cofres 
públicos no momento em que o 
Brasil está no chão, quebrado, 
a pelegada já emitia nota 
repudiando os “ataques”.

LEGISLAÇÃO MODERNA
Projeto do deputado Denis 

Bezerra (PSB-CE) permite a 
dedução – no Imposto de Renda 
de pessoas físicas e jurídicas 
– de doações a entidades que 
atuam no combate à pandemia 
na declaração.

ABESTADOS
A prefeitura de São Paulo 

autorizou veículos elétricos 
a desobedecerem ao “super 
rodízio”, podem circular a 
qualquer dia. O prefeito deve 
achar que carro elétrico imuniza 
seus ocupantes de contágio de 
coronavírus.

VÍRUS SOCIALISTA
A deputada Marília Arraes 

(PT) tem lutado contra a falta 
de transparência do governo 
de Pernambuco no combate ao 
covid-19. 

O Recife, também do PSB, 
recebeu a maior parte dos 
recursos; outros, quase nada. 
Jaboatão, o segundo maior 
município do Estado. recebeu 
R$16 mil.

VOLTA AOS POUCOS
O Tribunal de Contas da 

União anunciou no fi nal do mês 
passado a suspensão dos prazos 
processuais, após a pandemia 
da Covid-19. 

Mas a medida não foi 
prorrogada. No dia 21, os prazos 
recomeçam no TCU.

PENSANDO BEM...
...o nome é Ministério da 

Saúde, mas pode chamar de Mi-
nistério da Saída.

Recife causa espanto com 
gastos sem licitação

Além de provocar estupefação, os gastos sem licitação no Recife 
para o combate ao coronavírus fazem esperar a qualquer momento 
mais uma operação policial. Levantamento divulgado pela 
deputada Priscila Krause (DEM) revela que a prefeitura do Recife, 
controlada pelo PSB, torrou R$670,2 milhões ignorando licitação. O 
triplo dos R$226,2 milhões gastos pela prefeitura do Rio de Janeiro, 
cidade quatro vezes maior.

MAIS QUE SÃO PAULO
Oito vezes maior que 

o Recife, a rica São Paulo 
gastou 42% a menos sem 
licitação em materiais de 
combate ao covid-19.

ALÔ, MPF; ALÔ, PF
A prefeitura do Recife 

gastou sem licitação 95 vezes 
mais que Manaus, 40 vezes 

mais que Belém e 38 vezes 
mais que a maranhense São 
Luís.

GESTÃO MILIONÁRIA
A prefeitura do Recife 

gastou sem licitação, por 
exemplo, R$191,1 milhões 
“gestão de hospitais”. Deve 
ter alguns gestores muito 
felizes.

Cláudio
Humberto

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Ricardo R J Ribeiro CPF: 051.286.324-58 torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente a Licença Simplifi cada para extração de AREIA numa área de 49,93 no Município de 
Fernando Pedroza/RN 

Ricardo R J Ribeiro 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

VALERIA DE LIMA XAVIER, CNPJ 13.111.344/0001-10, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização 
de Operação, para a atividade de Comércio varejista de medicamentos veterinários, animais vivos e de artigos 
e alimentos para animais de estimação, localizada na Rua José Miranda, nº 35, Passa e Fica, Centro-RN, CEP 
59.218-000.

Valéria de Lima Xavier
Proprietária

Versão digital das provas tem 99,6 mil inscritos, segundo dados do Inep

No Brasil, 4,8 milhões de crian-
ças e adolescentes, na faixa de 9 a 
17 anos, não têm acesso à inter-
net em casa. Eles correspondem a 
17% de todos os brasileiros nessa 
faixa etária. Os dados, divulgados 
na semana passada semana pelo 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), fazem parte da 
pesquisa TIC Kids Online 2019, 
que será lançada na íntegra em 
junho. O levantamento é feito pelo 
Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br) do Núcleo de 
Informação e Coordenação do Pon-
to BR (NIC.br). Os dados foram 
solicitados pelo Unicef para medir, 
em meio à pandemia do novo co-
ronavírus, causador da Covid-19, 
quantas crianças e adolescentes 
estão sem acesso a aulas online e 
a outros conteúdos que garantam a 
continuidade do aprendizado. 

Brasil tem 4,8 
milhões de crianças 
e adolescentes sem 
internet em casa

Conexão
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ARIZIO MANOEL DA SILVA - CNPJ: 26.487.131/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação, N0 2020-148193/TEC/LRO-0009, com prazo de validade até 07/05/2022, para a atividade de revenda 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), do empreendimento localizado na Rua 31 de março, nº 130 loteamento Vila 
Nova, Pedro Velho/RN.

ARIZIO MANOEL DA SILVA
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMERCIAL NOVA JERUSALEM LTDA - CNPJ: 03.613.359/0001-22, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de  Operação, 
N0 2020-150490/TEC/LO-0085, com prazo de validade até 07/05/2026, para Transporte de cargas perigosas,  
empreendimento localizado na, nº Rua João Ataíde de Melo, nº 634-A, Tangará/RN.

ELANE VARELA DOMINGOS
 Diretora

OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ -    COMARCA – MONTE ALEGRE/RN 
Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato 

Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva  - 
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima 

 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos) 
 

PROCEDIMENTO N.º 003/2020                              USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
Modalidade: Usucapião Extraordinário              Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos com justo título 
 
SOLICITANTES: FRANCISCO GINETE ANDRADE, brasileiro, empresário, nascido em 23 de novembro de 1961, portador da cédula 
de identidade n.º 1.515.348 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.º 364.969.104-30 e sua esposa FRANCILENE OLÁIA DE SOUZA 
ANDRADE, brasileira, empresária, nascida em 17 de dezembro de 1972, portador da cédula de identidade n.º 1.848.381 ITEP/RN, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 907.659.824-04, casados sob o regime da comunhão parcial de bens (conforme assento realizado em 07 
de fevereiro de 1997, no Livro B-15 do 2º Ofício de Notas de Parnamirim/RN, sob o n.º 3.933, fls. 290v), residentes e domiciliados na 
Alamedas dos Bosques, n.º 680, Casa 271, Parque do Jiqui, Parnamirim, Rio Grande do Norte (CEP: 59.153-155); 
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados 
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e desconhecidos, bem 
assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do procedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, 
apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste 
Ofício Único de Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 
59.184-000). A não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. 
IMÓVEL: UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA situada na RN-160, Zona Rural, Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo em sua 
totalidade 30,5146 hectares de superfície, composta por 02 (duas) partes designadas por Área I (medindo 3,8472 hectares) e 
Área II (medindo 26,6674 hectares), descritas individualmente da seguinte forma: Área I; situada na RN-160 que liga Vera Cruz 
a Macaíba, zona rural de Vera Cruz/RN, medindo 3,8472 hectares de superfície (perímetro: 798,50m), possuindo a seguinte 
descrição perimetral: Inicia-se se no marco denominado 'ponto 38', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=231.751,159 m e N=9.336.655,111 
m dividindo-o com o  ESTRADA CARROÇÁVEL; Daí segue confrontando com ESTRADA CARROÇÁVEL com o azimute de 
118°01'01" e a distância de 205,55 m até o marco 'ponto 39' (E=231.932,624 m e N=9.336.558,555 m); Daí segue confrontando 
com RN-160 com o azimute de 196°31'34" e a distância de 146,14 m até o marco 'ponto 36' (E=231.891,056 m e N=9.336.418,457 
m); Daí segue confrontando com ANA GUEDES DE MOURA com o azimute de 285°39'34" e a distância de 249,90 m até o marco 
'ponto 37' (E=231.650,435 m e N=9.336.485,908 m); Daí segue confrontando com SILVIA SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA com o 
azimute de  30°45'53" e a distância de 196,91 m até o marco 'ponto 38' (E=231.751,159 m e N=9.336.655,111 m); início de 
descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 3,8472 ha; Área II; situada na 
RN-160 que liga Vera Cruz a Macaíba, zona rural de Vera Cruz/RN, medindo 26,6674 hectares de superfície (perímetro: 
3.449,57m), possuindo a seguinte descrição perimetral: Inicia-se se no marco denominado 'ponto 0=PP', georreferenciado no 
Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: 
E=232.022,995 m e N=9.336.751,536 m dividindo-o com o  JULIA LOPES DA COSTA; Daí segue confrontando com JULIA LOPES 
DA COSTA com o azimute de 118°46'54" e a distância de 208,84 m até o marco 'ponto 1' (E=232.206,039 m e N=9.336.650,983 
m); Daí segue confrontando com JULIA LOPES DA COSTA com o azimute de 118°46'53" e a distância de 42,06 m até o marco 
'ponto 2' (E=232.242,905 m e N=9.336.630,731 m); Daí segue confrontando com CARLOS JOSÉ DE LIMA BARBOSA com o 
azimute de 204°33'44" e a distância de 191,62 m até o marco 'ponto 3' (E=232.163,251 m e N=9.336.456,449 m); Daí segue 
confrontando com CARLOS JOSÉ DE LIMA BARBOSA com o azimute de 113°30'23" e a distância de 61,29 m até o marco 
'ponto 4' (E=232.219,452 m e N=9.336.432,005 m); Daí segue confrontando com MARIA NETA DE QUEIROZ AQUINO com o 
azimute de 113°30'22" e a distância de 364,38 m até o marco 'ponto 5' (E=232.553,597 m e N=9.336.286,671 m); Daí segue 
confrontando com AIKLER MERCIA DE ARAUJO DANTAS MENDES DE OLIVEIRA com o azimute de 113°30'22" e a distância 
de 168,94 m até o marco 'ponto 6' (E=232.708,518 m e N=9.336.219,289 m); Daí segue confrontando com ROBERTO GUERRA 
com o azimute de 113°30'23" e a distância de 516,13 m até o marco 'ponto 7' (E=233.181,821 m e N=9.336.013,430 m); Daí segue 
confrontando com ASSENTAMENTO SANTA ADVIRGENS  com o azimute de 202°44'25" e a distância de 191,38 m até o marco 
'ponto 8' (E=233.107,840 m e N=9.335.836,923 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute 
de 292°49'58" e a distância de 324,76 m até o marco 'ponto 9' (E=232.808,530 m e N=9.335.962,943 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 295°17'59" e a distância de 57,10 m até o marco 'ponto 10' 
(E=232.756,903 m e N=9.335.987,347 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
293°12'45" e a distância de 55,31 m até o marco 'ponto 11' (E=232.706,068 m e N=9.336.009,148 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 301°42'47" e a distância de 16,80 m até o marco 'ponto 12' 
(E=232.691,777 m e N=9.336.017,978 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
294°45'02" e a distância de 19,81 m até o marco 'ponto 13' (E=232.673,784 m e N=9.336.026,273 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 302°59'02" e a distância de 131,38 m até o marco 'ponto 14' 
(E=232.563,578 m e N=9.336.097,799 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
303°47'14" e a distância de 90,69 m até o marco 'ponto 15' (E=232.488,206 m e N=9.336.148,231 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 301°41'57" e a distância de 25,81 m até o marco 'ponto 16' 
(E=232.466,244 m e N=9.336.161,795 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
303°19'15" e a distância de 51,35 m até o marco 'ponto 17' (E=232.423,337 m e N=9.336.190,002 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 297°52'48" e a distância de 15,36 m até o marco 'ponto 18' 
(E=232.409,759 m e N=9.336.197,185 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
303°07'54" e a distância de 32,68 m até o marco 'ponto 19' (E=232.382,393 m e N=9.336.215,046 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 301°41'29" e a distância de 23,29 m até o marco 'ponto 20' 
(E=232.362,572 m e N=9.336.227,283 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
299°26'34" e a distância de 21,92 m até o marco 'ponto 21' (E=232.343,482 m e N=9.336.238,059 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 298°17'42" e a distância de 13,37 m até o marco 'ponto 22' 
(E=232.331,709 m e N=9.336.244,397 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
294°46'44" e a distância de 51,11 m até o marco 'ponto 23' (E=232.285,304 m e N=9.336.265,818 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 293°28'52" e a distância de 43,92 m até o marco 'ponto 24' 
(E=232.245,024 m e N=9.336.283,316 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
294°26'19" e a distância de 32,95 m até o marco 'ponto 25' (E=232.215,031 m e N=9.336.296,946 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 296°39'36" e a distância de 49,54 m até o marco 'ponto 26' 
(E=232.170,757 m e N=9.336.319,175 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 
292°48'57" e a distância de 11,24 m até o marco 'ponto 27' (E=232.160,394 m e N=9.336.323,534 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 299°21'44" e a distância de 9,74 m até o marco 'ponto 28' (E=232.151,906 
m e N=9.336.328,310 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 293°10'27" e a 
distância de 25,68 m até o marco 'ponto 29' (E=232.128,297 m e N=9.336.338,416 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO 
GINETE ANDRADE com o azimute de 290°43'17" e a distância de 20,49 m até o marco 'ponto 30' (E=232.109,129 m e 
N=9.336.345,667 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 292°59'20" e a distância 
de 12,41 m até o marco 'ponto 31' (E=232.097,707 m e N=9.336.350,513 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE 
ANDRADE com o azimute de 288°42'41" e a distância de 17,75 m até o marco 'ponto 32' (E=232.080,895 m e N=9.336.356,208 
m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 286°15'09" e a distância de 25,53 m até o 
marco 'ponto 33' (E=232.056,389 m e N=9.336.363,351 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o 
azimute de 288°27'22" e a distância de 146,90 m até o marco 'ponto 34' (E=231.917,045 m e N=9.336.409,856 m); Daí segue 
confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 281°24'22" e a distância de 14,90 m até o marco 'ponto 
35' (E=231.902,436 m e N=9.336.412,804 m); Daí segue confrontando com RN-160 com o azimute de  15°56'01" e a distância de 
147,84 m até o marco 'ponto 40' (E=231.943,022 m e N=9.336.554,966 m); Daí segue confrontando com RN-160 com o azimute 
de  14°59'32" e a distância de 122,06 m até o marco 'ponto 41' (E=231.974,598 m e N=9.336.672,874 m); Daí segue confrontando 
com RN-160 com o azimute de  23°14'58" e a distância de 43,91 m até o marco 'ponto 42' (E=231.991,931 m e N=9.336.713,218 
m); Daí segue confrontando com RN-160 com o azimute de  39°01'55" e a distância de 49,33 m até o marco 'ponto 0=PP' 
(E=232.022,995 m e N=9.336.751,536 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de 26,6674 ha; 
 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no quadro de avisos da Serventia, 
bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de Miranda Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi.  
 

Vera Cruz/RN, 12 de maio de 2020. 
 

Luiz Ernane de Miranda Liberato - Tabelião Público e Oficial de Registro 
Ofício Único de Vera Cruz/RN 

 

 

O Rio Grande do Norte tem 
19,08% dos leitos críticos para o 
atendimento de pacientes com 
a Covid-19 bloqueados, segundo 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Público (Sesap). Isso ocorre 
quando o leito não está disponível 
para receber pacientes, seja por 
falta de profi ssionais ou de equipa-
mentos.

Com um número tão alto de 
leitos bloqueados, o acesso para 
o atendimento de casos graves da 
Covid-19 pode gerar uma espera 
além do previsto para os pacientes. 
O tempo para que uma pessoa pos-
sa conseguir uma vaga em leitos 
críticos pode ultrapassar 26 horas.

Para o atendimento que de-
manda maior atenção, o paciente 
com a Covid-19 pode ir para uma 
das duas categorias de leitos crí-
ticos: Unidade Terapia Intensiva 
(UTI) ou de Unidade de Cuidado 
Intensivo (UCI). De acordo com in-
formações do Conselho Federal de 
Medicina (CRM), que defi niu em 
março as classifi cações para este ti-
po de leito, na  UTI é obrigatório ter 
ao menos um médico para cada dez 
leitos por turno de atendimento. 
Além disso, este serviço é ofertado 
para pacientes com instabilidade 
fi siológico e elevado risco de morte. 

Na UCI, é obrigatório ter um 
médico diarista para cada 15 leitos. 
A vaga é destinada para os reque-
rem assistência da enfermagem ou 
da fi sioterapia ou monitorização 
contínua.

As duas unidades fazem uso de 
um equipamento essencial para o 
atendimento de pacientes com a 
Covid-19: o respirador mecânico.

De acordo com a Sesap, a falta 

Natal tem 21 leitos críticos bloqueados dos 89 para o atendimento da Covid-19

RN registra quase 20% dos leitos 
críticos para Covid-19 indisponíveis

Sistema de saúde em São Paulo 
pode entrar em colapso em 15 dias

Hospitais potiguares contabilizam que 29 dos 152 leitos para pacientes 
com infecção grave pelo novo coronavírus estão bloqueados para uso 

Saúde

Preocupação

Demi Ruossos/Assecom

LEITOS CRÍTICOS NO RN:

Total: 152

Ocupados: 104

Disponíveis: 19

Bloqueados: 29

de respiradores é a causa para o 
bloqueio dos leitos no Rio Grande 
do Norte. A pasta informou que 
alguns equipamentos estão em 
manutenção e que, por conta disso 
os leitos estão indisponíveis. No 
entanto, não foi informado quando 
as vagas estarão abertas para os 
pacientes.

Ainda segundo a Sesap, que 
abriu o sistema de regulação de 
leitos para verifi cação externa – 
por meio plataforma RegulaRN 
–, o Rio Grande do Norte tem 152 
leitos críticos para o atendimento 

da Covid-19. Deste total, 104 vagas 
estão ocupadas, outras 19 ainda 
estão disponíveis e 29 leitos estão 
bloqueados, segundo os dados for-
necidos neste domingo (17).

Ao todo, a rede de atendimento 
para a Covid-19 tem oito unidades  
hospitalares disponíveis dentro do 
território potiguar. São cinco hospi-
tais em Natal, dois em Mossoró, um 
em Caicó e um em Pau dos Ferros. 
Há ainda outra unidade no balanço 
da Sesap, o Hospital de Campanha 
de Natal, mas não há informações 
sobre a disponibilidade de leitos.

Natal tem uma taxa de ocupa-
ção de 86,8% dos 89 leitos dispo-
níveis. Contudo, a disponibilidade 
poderia ser ainda maior, pois 21 
leitos estão bloqueados. Os hos-
pitais da região Oeste potiguar 
(Mossoró e Pau dos Ferros) têm 
89,7% de ocupação. Já os da região 
Seridó, por sua vez, têm 64,7% de 
ocupação.

A Prefeitura do Natal vai criar 
o Osecretário municipal da Saúde 
de São Paulo, Edson Aparecido, 
alertou neste domingo (17) que o 
sistema de atendimento na cidade 
deve estar “profundamente com-
prometido” nos próximos 15 dias, 
caso a população não colabore 
para a elevação da taxa de isola-
mento social. Na sexta-feira (15), o 
índice registrado foi de 48%, sendo 
que o ideal é 70%.

Do boletim epidemiológico 
deste sábado (16) constam 38.479 
casos confi rmados da Covid-19 e 
135.348 casos suspeitos. Ao todo, 
2.813 pacientes contaminados 
pelo novo coronavírus (Covid-19) 
morreram na capital paulista, em 
decorrência de complicações do 
quadro infeccioso.

“Mesmo com todo o esforço 
feito até agora, na ampliação de 
leitos e de [disponibilização] dos 

novos leitos que já estão sendo 
contratados, isso tudo será insufi -
ciente para o grau de evolução que 
estamos tendo nesse momento 
aqui na cidade”, disse o secretário 
Edson Aparecido.

O prefeito de São Paulo, Bru-
no Covas, destacou que a taxa de 
ocupação de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) já é de 
90%, enquanto em enfermarias é 
de 76%.

Total: 152

Disponíveis: 19
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OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ -    COMARCA – MONTE ALEGRE/RN 
Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato 

Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva  - 
Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima 

 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos) 
  
PROCEDIMENTO N.º 002/2020  -                       USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL   -  
MODALIDADE: Usucapião Extraordinário  -    Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos com justo título 
  
SOLICITANTES: FRANCISCO GINETE ANDRADE, brasileiro, empresário, nascido em 23 de novembro de 1961, portador da cédula 
de identidade n.º 1.515.348 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.º 364.969.104-30 e sua esposa FRANCILENE OLÁIA DE SOUZA 
ANDRADE, brasileira, empresária, nascida em 17 de dezembro de 1972, portador da cédula de identidade n.º 1.848.381 ITEP/RN, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 907.659.824-04, casados sob o regime da comunhão parcial de bens (conforme assento realizado em 07 
de fevereiro de 1997, no Livro B-15 do 2º Ofício de Notas de Parnamirim/RN, sob o n.º 3.933, fls. 290v), residentes e domiciliados na 
Alamedas dos Bosques, n.º 680, Casa 271, Parque do Jiqui, Parnamirim, Rio Grande do Norte (CEP: 59.153-155); 
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados 
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e desconhecidos, bem assim 
os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do procedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar 
RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de Vera 
Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000). A não apresentação 
de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.  
IMÓVEL: UM TERRENO RURAL situado na RN-160, zona rural, neste município de Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 9,42 
hectares (perímetro: 2.804,27m), possuindo a seguinte descrição perimetral: Inicia-se se no marco denominado '0=PP', 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E=231.917,045 m e N=9.336.409,856 m dividindo-o com o  FRANCISCO GINETE ANDRADE; Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 108°27'21" e a distância de 146,90 m até o marco '1' (E=232.056,389 m e 
N=9.336.363,351 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 106°15'09" e a distância de 
25,53 m até o marco '2' (E=232.080,895 m e N=9.336.356,208 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com 
o azimute de 108°42'40" e a distância de 17,75 m até o marco '3' (E=232.097,707 m e N=9.336.350,513 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 112°59'21" e a distância de 12,41 m até o marco '4' (E=232.109,129 m e 
N=9.336.345,667 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 110°43'17" e a distância de 
20,49 m até o marco '5' (E=232.128,297 m e N=9.336.338,416 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com 
o azimute de 113°10'28" e a distância de 25,68 m até o marco '6' (E=232.151,906 m e N=9.336.328,310 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 119°21'43" e a distância de 9,74 m até o marco '7' (E=232.160,394 m e 
N=9.336.323,534 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 112°48'58" e a distância de 
11,24 m até o marco '8' (E=232.170,757 m e N=9.336.319,175 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com 
o azimute de 116°39'36" e a distância de 49,54 m até o marco '9' (E=232.215,031 m e N=9.336.296,946 m); Daí segue confrontando 
com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 114°26'19" e a distância de 32,95 m até o marco '10' (E=232.245,024 m e 
N=9.336.283,316 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 113°28'52" e a distância de 
43,92 m até o marco '11' (E=232.285,304 m e N=9.336.265,818 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE 
com o azimute de 114°46'44" e a distância de 51,11 m até o marco '12' (E=232.331,709 m e N=9.336.244,397 m); Daí segue 
confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 118°17'42" e a distância de 13,37 m até o marco '13' 
(E=232.343,482 m e N=9.336.238,059 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 119°26'33" 
e a distância de 21,92 m até o marco '14' (E=232.362,572 m e N=9.336.227,283 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE 
ANDRADE com o azimute de 121°41'29" e a distância de 23,29 m até o marco '15' (E=232.382,393 m e N=9.336.215,046 m); Daí segue 
confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 123°07'54" e a distância de 32,68 m até o marco '16' 
(E=232.409,759 m e N=9.336.197,185 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 117°52'47" 
e a distância de 15,36 m até o marco '17' (E=232.423,337 m e N=9.336.190,002 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE 
ANDRADE com o azimute de 123°19'15" e a distância de 51,35 m até o marco '18' (E=232.466,244 m e N=9.336.161,795 m); Daí segue 
confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 121°41'56" e a distância de 25,81 m até o marco '19' 
(E=232.488,206 m e N=9.336.148,231 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 123°47'14" 
e a distância de 90,69 m até o marco '20' (E=232.563,578 m e N=9.336.097,799 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE 
ANDRADE com o azimute de 122°59'02" e a distância de 131,38 m até o marco '21' (E=232.673,784 m e N=9.336.026,273 m); Daí 
segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 114°45'01" e a distância de 19,81 m até o marco '22' 
(E=232.691,777 m e N=9.336.017,978 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 121°42'47" 
e a distância de 16,80 m até o marco '23' (E=232.706,068 m e N=9.336.009,148 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE 
ANDRADE com o azimute de 113°12'45" e a distância de 55,31 m até o marco '24' (E=232.756,903 m e N=9.335.987,347 m); Daí segue 
confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 115°17'59" e a distância de 57,10 m até o marco '25' 
(E=232.808,530 m e N=9.335.962,943 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO GINETE ANDRADE com o azimute de 112°49'58" 
e a distância de 324,76 m até o marco '26' (E=233.107,840 m e N=9.335.836,923 m); Daí segue confrontando com ASSENTAMENTO 
SANTA ADVIRGENS com o azimute de 196°51'08" e a distância de 54,58 m até o marco '27' (E=233.092,018 m e N=9.335.784,688 
m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 290°06'28" e a distância de 203,08 m até o marco 
'28' (E=232.901,314 m e N=9.335.854,505 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 290°42'27" 
e a distância de 119,23 m até o marco '29' (E=232.789,789 m e N=9.335.896,664 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE 
OLIVEIRA com o azimute de 290°10'35" e a distância de 36,56 m até o marco '30' (E=232.755,474 m e N=9.335.909,273 m); Daí segue 
confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 294°38'11" e a distância de 16,57 m até o marco '31' (E=232.740,412 
m e N=9.335.916,181 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 300°03'28" e a distância de 
18,10 m até o marco '32' (E=232.724,747 m e N=9.335.925,246 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o 
azimute de 298°42'08" e a distância de 202,52 m até o marco '33' (E=232.547,114 m e N=9.336.022,506 m); Daí segue confrontando 
com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 298°46'02" e a distância de 145,36 m até o marco '34' (E=232.419,692 m e 
N=9.336.092,462 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 298°58'09" e a distância de 63,18 
m até o marco '35' (E=232.364,416 m e N=9.336.123,063 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute 
de 293°26'40" e a distância de 53,81 m até o marco '36' (E=232.315,048 m e N=9.336.144,471 m); Daí segue confrontando com JOSE 
JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 294°42'08" e a distância de 86,16 m até o marco '37' (E=232.236,769 m e N=9.336.180,479 
m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 289°42'45" e a distância de 37,62 m até o marco '38' 
(E=232.201,358 m e N=9.336.193,167 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA com o azimute de 291°52'32" e 
a distância de 33,56 m até o marco '39' (E=232.170,218 m e N=9.336.205,670 m); Daí segue confrontando com JOSE JUNIOR DE 
OLIVEIRA com o azimute de 291°02'37" e a distância de 10,85 m até o marco '40' (E=232.160,090 m e N=9.336.209,567 m); Daí segue 
confrontando com FRANCISCO XAVIER MATIAS JUNIOR com o azimute de  17°53'09" e a distância de 50,58 m até o marco '41' 
(E=232.175,624 m e N=9.336.257,702 m); Daí segue confrontando com FRANCISCO XAVIER MATIAS JUNIOR com o azimute de 
289°56'32" e a distância de 290,61 m até o marco '42' (E=231.902,443 m e N=9.336.356,819 m); Daí segue confrontando com RN-160 
com o azimute de  15°23'37" e a distância de 55,01 m até o marco '0=PP' (E=231.917,045 m e N=9.336.409,856 m); início de descrição, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 9,42 ha;  
 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no quadro de avisos da 
Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de Miranda Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi. 

 
Vera Cruz/RN, 15 de abril de 2020. 

 
Luiz Ernane de Miranda Liberato 

Tabelião Público e Oficial de Registro  Ofício Único de Vera C 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

F G COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP, 01.998.882/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação, N° 2015-093563/TEC/LRO-0230, com prazo de validade até 23/04/2020, para um posto revendedor de 
combustíveis líquidos, localizada Praça Santa Luzia, nº 100, Centro, Carnaubais/RN, CEP: 59.665-000.

Dinarte Vieira Diniz
 PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

KEZIA CRISTINA DE LIMA DA SILVA 00885655486, CNPJ 33.448.548/0001-58, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação, para a atividade de Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 
localizada na Rua Georgino Avelino, nº 880, São Sebastião, Nova Cruz-RN, CEP 59.215-000.

Kezia Cristina de Lima da Silva
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO RAISSA lll EIRELI - CNPJ: 23.231.914/0001-69 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, N0 2020-
149701/TEC/LO-0064, com prazo de validade até 07/05/2026, para a atividade de Transporte de cargas perigosas, 
empreendimento localizado na Av. Governador José Agripino, nº 08, BR 226, Km 62, Centro, Senador Elói de 
Souza/RN.

ROMUALDO TORRES BEZERRA JUNIOR 
Diretor

Pedro Trindade
Repórter

Depois de registrar o maior 
aumento em dez anos no número 
de empresas abertas em 2019, o 
Rio Grande do Norte teve queda 
de 55% nos pedidos de abertura e 
já sente os primeiros impactos eco-
nômicos da crise sanitária causada 
pela Covid-19, segundo a Junta 
Comercial do estado (Jucern). Em 
abril de 2019 foram 640 pedidos, 
enquanto o mesmo período de 2020 
registrou 285. Já no mês de março, 
quando a pandemia chegou ao Rio 
Grande do Norte, a queda foi me-
nor: 580 em 2019, e 527 neste ano.

O presidente da Jucern, Car-
los Augusto Maia, destaca que o 
Estado “vem de um período de re-
cuperação e que agora está sendo 
afetado pelo momento atípico que 
vivemos” e reforça que “a Jucern 
está se adaptando ao momento 
de isolamento social, priorizando 
os serviços digitais e a desburo-
cratização de procedimentos para 
apoiar o nosso empreendedor”.

O Rio Grande do Norte teve 
queda também nos pedidos de fe-
chamento de empresas, mas Natal, 
Mossoró e Parnamirim foram à 
contramão do resultado estadual e 
apresentaram crescimento. 

Na capital, os pedidos de en-
cerramento passaram de 136 para 
179 (31%) no comparativo anual 
(2019-2020) de março. Em Mossoró 
foi de 15% e Parnamirim, 5%.

O setor industrial também vem 
sofrendo impactos com as medidas 
de isolamento social adotadas em 
todo o país com o intuito de evitar 
o contágio do novo coronavírus, de 
acordo com a Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do 
Norte (Fiern).

O Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial (ICEI) no esta-
do passou de 58,6 para 30,3 pontos 
na passagem de março para abril 
de 2020, mostrando falta de con-
fi ança dos empresários potiguares 
(valores abaixo de 50 pontos indi-
cam falta de confi ança), interrom-
pendo a trajetória de avaliações 
positivas (indicadores acima de 50 
pontos), que vinha sendo observa-
da por vinte meses consecutivos.

Com essa queda acentuada, o 
índice atinge o nível mais baixo de 
toda a série histórica mensal, ini-
ciada em janeiro de 2010.

Para Fiern, além de provocar 
perdas humanas, a Covid-19 ataca 
a economia em seus dois principais 
pontos: pelo lado da oferta (neces-
sidade de menor interação social, 
limitação ou parada na produção, 
falta de matérias-primas e insu-

mos), e pela demanda (aumento do 
desemprego e queda na renda da 
população).

Na percepção dos empresários 
potiguares, conforme relatório 
da Fiern, as condições atuais dos 
negócios pioraram em compara-
ção com os últimos seis meses. 
As expectativas para os próximos 
seis meses, por sua vez, que eram 
otimistas desde janeiro de 2017, 
tornaram-se pessimistas. Todos os 
setores industriais (indústria da 
construção e indústrias extrativa 
e de transformação) e portes de 
empresas pesquisados (pequenas e 
médias e grandes indústrias) apon-
tam falta de confi ança.

A falta de confi ança dos em-
presários do Rio Grande do Norte 
converge com a tendência aponta-
da no conjunto do país e na região 
Nordeste. De acordo com a CNI, o 
ICEI nacional caiu 25,8 pontos en-
tre março e abril, registrando 34,5 
pontos, o menor índice da série his-
tórica. 

Até então, a maior queda regis-
trada em um único mês havia sido 
de 5,8 pontos, em junho de 2018, 
associada à greve dos caminhonei-
ros.

A Sondagem Indústria da 
Construção, elaborada pela Fiern, 
aponta que a atividade do setor 
sofreu forte contração em março 
de 2020, dando continuidade à ten-
dência já observada em fevereiro, e 
fi cou abaixo do padrão usual para 
o período.

Segundo a federação, o com-
portamento mais recente refl ete os 
impactos negativos da pandemia 
do novo coronavírus. No entanto, 
vale destacar que a atividade do 
setor se encontra abaixo do padrão 
usual desde outubro de 2013, mas 
que este vinha experimentando 
um processo de redução de perdas 
entre setembro de 2019 e janeiro 
de 2020.

Com o último o recuo de março, 
o índice do nível de atividade al-
cançou o valor mais baixo da série 
histórica iniciada em 2010. Acom-
panhando o desempenho negativo 
da atividade, o 

CRESCIMENTO RECORDE NO 
NÚMERO DE DESOCUPADOS

No Rio Grande do Norte, 46 
mil pessoas tornaram-se desocu-
padas (sem emprego formal nem 
informal) no início de 2020. Esse 
é o maior crescimento no estado, 
para um primeiro trimestre, des-
de que a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 
Contínua foi criada em 2012. Os 
dados foram divulgados na sexta-
-feira (15) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE).

No total, o estado potiguar 
registrou 237 mil desocupados no 
primeiro trimestre de 2020, en-
quanto que no último trimestre de 
2019 havia 191 mil. Em relação a 
todos os outros trimestres, o cres-
cimento é o terceiro maior da série 
histórica do RN.

Os números revelam que, 
entre os desocupados, 110 mil 
moram na Região Metropolitana 
de Natal e 62 mil no município 
capital. A taxa de desocupação da 
Grande Natal foi de 14,4%, e da 
capital, 13,8%.

A alta de 24% de desocupados 
nesse período também é a quin-
ta maior do país. Apenas Mato 
Grosso (34,4%), Maranhão (32%), 
Alagoas (25%) e Tocantins (24,6%) 
superam o estado potiguar.

No Brasil, 12 unidades da fe-
deração cresceram neste aspecto. 
O número de desocupados no tri-
mestre de janeiro a março de 2020 
representa 15,4% das pessoas que 
estão na força de trabalho no RN. 
Também é a terceira vez que a 
desocupação ultrapassa o nível de 
15% no estado.

No RN, cerca de 46 mil pessoas estão desocupadas, segundo dados do IBGE

Pandemia afunda setor produtivo 
potiguar e eleva o desemprego
Após recorde na abertura de empresas em 2019, RN teve abril com queda 
na abertura de negócios e alta no número pessoas sem emprego formal

Crise

José Aldenir/AgoraRN
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: a empresa ESCOLA ESPAÇO MATURI LTDA - ME, CNPJ/MF sob o n° 07.657.239/0001-88, sociedade 
empresária limitada, com sede na Rua dos Flamingos, n° 120, Praia da Pipa, município de Tibau  do Sul/RN, CEP 59.178-
000, neste ato representada por sua administradora, a Sra. STEFANIA LOSA, italiana, solteira, empresária, que vem através 
da seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com 
escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Flamingos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.664,33m² (mil, seiscentos e sessenta e quatro metros e trinta e três decímetros quadrados), perímetro de 
201,46m, contendo nele benfeitorias. Imóvel com cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, 
n. 1.0101.015.01.3294.0000.0 e sequencial n° 1.0019570, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao Norte, com a Travessa dos 
Flamingos; Ao Leste, com Alda Ferreira e Narcelia de Sá Kummersteiner; Ao Sul, com Rua do Anel Viário e André Stein 
Achcar; Ao Oeste, com Rua dos Flamingos. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 480.000,00. 
O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Alda Ferreira, a Sra. Narcelia de Sá Kummersteiner, 
o Sr. André Stein Achcar, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias 
nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 18.05.2020 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador  

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

RESULTADO FINAL 
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise das propostas de preços, referente a licitação : Tomada de Preços n° 001/2020, onde objetiva a 
contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de construção de muros, fossas séptica, 
sumidouros, calçadas, drenagem de água pluviais, revestimento cerâmica, pintura com verniz em madeira, gradis, 
aterro, granito e esquadrias, na nova escola da localidade de Zumbi, neste Município de Rio do Fogo/RN, teve como 
licitante vencedora, a empresa PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 
06.089.757/0001-80. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de 
proposta de preços, conforme preceitua a alínea “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 

Rio do Fogo/RN, 15 de maio de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, Processo Licitatório Nº. 026/2020, com o objetivo 
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS 
DE COZINHA foi republicada. A sessão pública dar-se-á no dia 29/05/2020 às 07h30min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos 
sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 15/05/2020. 

Pregoeiro/PMM. 

Nos momentos de crise, como 
os vividos atualmente, algumas 
categorias profi ssionais ganham 
mais visibilidade por estarem na 
linha de frente de atuação. Nos 
últimos anos, a crise da segurança 
pública tem sido um desafi o para a 
sociedade, e os policiais civis do Rio 
Grande do Norte têm apresentado 
números que destacam a impor-
tância da categoria.

De acordo com o Sindicato dos 
Policiais Civis e Servidores da Se-
gurança Pública (Sinpol-RN), no 
ano de 2019, os policiais civis bate-
ram recordes em atuações. Foram 
1.556 prisões realizadas em todo o 
Estado e mais de quatro toneladas 
de drogas apreendidas. Além disso, 
19.556 investigações foram conclu-
ídas e remetidas à Justiça.

Agora em 2020, os bons nú-
meros continuam, mesmo diante 
da crise instalada pelo novo co-
ronavírus. De 1º de janeiro até o 
dia 13 de maio, foram 393 prisões 
realizadas no Estado. “O trabalho 
da Polícia Civil não parou em ne-
nhum momento dessa pandemia. 
As delegacias continuam abertas, 
investigações estão sendo realiza-
das e operações defl agradas”, ex-
plica Nilton Arruda, presidente do 
Sinpol-RN.

Ele ressalta que algumas me-
didas preventivas ao coronavírus 
foram adotadas, e muitas delas por 
iniciativa do próprio sindicato.

“Logo nos primeiros dias que 
foi estabelecido que se tratava de 
uma pandemia, nós do Sinpol-RN 
passamos a realizar algumas ações 
para preservar os policiais civis e a 
própria sociedade. Fizemos entre-
gas de materiais como máscaras, 
luvas e álcool em gel em muitas 
unidades e também ingressamos 
com uma ação judicial para cobrar 
que o Estado fornecesse os equi-

pamentos de proteção individual 
(EPIs), tendo decisão favorável à 
categoria”, comenta.

Nilton Arruda afi rma ainda que 
o Sinpol-RN também participou da 
doação de protetores de rosto para 
os policiais civis, através de uma 
parceria feita com a Universidade 
Estadual da Paraíba, que produziu 
esses EPIs.

“Nós resolvemos não apenas 
cobrar providências das autorida-
des, mas também contribuir por 
entendermos que esse momento é 
de união em prol de toda a socieda-
de. Se os policiais civis estiverem 
protegidos, terão melhores condi-
ções de continuar exercendo suas 
atividades diariamente. A crimina-
lidade não entrou em quarentena, 
então, a polícia continua operante 
e alerta”, afi rma.

O presidente do Sinpol-RN 
cita, inclusive, que, neste período, 
foram realizados trabalhos rela-
cionados ao próprio coronavírus. 
“Infelizmente, algumas pessoas 
se aproveitam de momentos como 
esse para aplicar golpes. Porém, os 

policiais civis têm atendido a essas 
demandas e prendido os golpistas, 
bem como tirando de circulação 
produtos falsifi cados ou irregula-
res”, complementa

Por fi m, Nilton Arruda destaca 
que o Sinpol-RN também vinha 
trabalhando para garantir a apro-
vação do projeto de reestruturação 
da categoria, construído junto ao 
Governo do Estado após uma luta 
dos próprios policiais civis. A maté-
ria estava na Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte desde o 
ano passado, tendo sido aprovada 
em todas as comissões, faltando 
apenas votação do plenário.

“Esse projeto muda a estrutura 
da carreira dos policiais, que pas-
sa a ser apenas verticalizada, com 
promoções em classes, extinguindo 
os níveis e desburocratizando o 
processo de promoção com a simpli-
fi cação dos trâmites. Foi importan-
te os deputados e o governo terem 
entendido a necessidade de apro-
var essa matéria para respaldar 
e valorizar esse trabalho que vem 
sendo realizado”, fi naliza.

Presidente do Sindicato dos Policiais Civis destaca trabalho da categoria na pandemia

Agentes da Polícia Civil durante operação no Rio Grande do Norte: mais de 4 toneladas de drogas apreendidas em 2019

Sindicato ressalta importância do 
trabalho dos policiais civis do RN
No ano de 2019, a categoria bateu recorde. Entre os números, estão 1.556 
prisões realizadas em todo o Estado e quase 20 mil investigações concluídas

Segurança

Fotos: Sinpol-RN / Divulgação
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A cidade de Baraúna, no Oeste 
potiguar, é a segunda do estado a 
endurecer as regras de isolamento 
social. O decreto Nº 024/2020 ins-
tituiu desde a última sexta-feira 
(15) a política de isolamento rígido 
como medida de enfrentamento ao 
coronavírus. 

O primeiro município do Rio 
Grande do Norte a decretar distan-
ciamento rígido foi Itaú, também 
no Oeste do estado.

No documento, a prefeitura es-
tabelece uma série de restrições ao 
funcionamento das atividades da 
cidade, bem como à circulação pú-
blica de pessoas. Na prática, uma 
espécie de lockdown mais leve.

O isolamento social rígido 
vigorará até o próximo dia 31, e 
consiste no “controle da circulação 
de pessoas nos espaços e vias pú-
blicas, objetivando contenção da 
disseminação” da Covid-19.

Pelo decreto, as pessoas que 

compõem o grupo de risco deve-
rão permanecer em confi namento 
domiciliar. Já as demais pessoas 
somente poderão circular em 
espaços e vias públicas, ou em 

espaços e vias privadas equipara-
das a vias públicas, exceto, com o 
uso obrigatório de máscaras, em 
situações de grandes necessida-
des, tais como deslocamentos por 

motivos de saúde.
Ainda segundo o documento, 

“fi ca estabelecido o dever geral de 
permanência domiciliar no municí-
pio de Baraúna”.

O município estabelecerá os-
tensivo trabalho de fi scalização por 
servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde Pública do Município, 
e das Forças Policiais do Estado. 
Os infratores estão sujeitos ao pa-
gamento de multa no valor de R$ 
85,00;

Para os estabelecimentos que 
não seguirem as regras de vigi-
lância sanitária, após notifi cação 
e reincidência estarão sujeitos a 
multa no valor de 50 mil reais.

A efi cácia das medidas de res-
trição estabelecidas no decreto 
serão reavaliadas regularmente 
pelo Comitê Estratégico de Acom-
panhamento de Gestão da Saúde 
Pública, decorrente do coronavírus, 
e poderão ser prorrogadas.
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Isolamento social rígido vai vigorar até o próximo dia 31 na cidade de Baraúna

Baraúna passa adotar o isolamento rígido
Moradores que compõem o grupo de risco na cidade potiguar terão permanecer em confinamento domiciliar obrigatório

Região Oeste

Reprodução / Baraúna

DESLOCAMENTO PERMITIDO

Unidades de saúde para 
atendimento médico;
Assistência veterinária;
Atividades essenciais ou 
estabelecimentos autorizados a 
funcionar na forma da legislação;
Estabelecimentos que prestam 
serviços essenciais ou cujo 
funcionamento esteja autorizado 
nos termos da legislação;
Serviços de entregas;
Exercício de missão institucional, de 
interesse público;
Circulação de pessoas para prestar 
assistência ou cuidados a idosos, 
a crianças ou a portadores de 
defi ciência;
Pessoas que trabalham em 
restaurantes em funcionamento 
exclusivamente para serviços de 
entrega;
Deslocamentos para outras 
atividades de natureza análoga ou 
por outros motivos de força maior.
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Vida 
dedicada 
à arte

Yrahn Barreto

Artista potiguar participará do Festival DoSol às 18h 
desta segunda-feira (18); saiba mais sobre a carreira

Poeta e fi lósofo por essência, Yrahn refl ete sobre o futuro da humanidade ao crer que “o mundo difi cilmente será o mesmo” 

Pedro Trindade 
Repórter

A arte de cantar sobre as 
nuances da existência humana 
lança luz sobre o dom de Yrahn 
Barreto de convidar quem o 
ouve à refl exão. Com músicas 
inéditas e do atual álbum “Eu 
e a Máquina” (2018), o cantor 
fará um show ao vivo durante 
o Festival DoSol, às 18h desta 
segunda-feira (18), transmitido 
pelo YouTube do DoSol (dosoltv).

Convocada pelo idealizador 
e produtor do festival, Anderson 
Foca, a apresentação de Yrah terá 
no repertório canções dos últimos 
dois álbuns, “Eu e Máquina” e 
“Ao gosto dos Anjos” (2016), além 
de algumas produções inéditas 
concebidas na quarentena e 
um momento para contar sobre 
seu trabalho, sua vida e suas 
histórias.

Após a live, que terá duração 
de uma hora, as duas canções 
produzidas durante o isolamento 
social, “Quando eu viajar de novo” 
(2020) e “Tempo de viver” (2020), 
serão postadas no canal do DoSol.

Para o artista, que dedica 27 
dos 40 anos vividos à composição, 
instrumentalização e produção 
musical, as novas tecnologias 
permitem fi delizar e alcançar 
novos públicos. “Eu sinto falta 
do calor dos shows presenciais, 
porém estou vivenciando esse 
momento de lives que permitem 
alcançar diversas regiões do País. 
Recententemente, participei 
de um festival que acontece 
todo ano em Vitória (ES) em 
homenagem ao compositor 
capixaba Sérgio Sampaio, onde 
tive a grande felicidade de estar 
junto com grandes artistas, como 
Tatá Aeroplano e Zeca Baleiro”, 
comenta.

Vanguarda na inovação de 
produção digital no Estado, 
Yrahn Barreto gravou parte do 

álbum de trabalho através de um 
celular. “Utilizei a interface Irig e 
o aplicativo Garage Band em um 
iPhone SE para produzir algumas 
canções que estão disponíveis 
no Spotify e YouTube”, revela o 
potiguar, ao indicar a tecnologia 
como meio de aproximação entre 
as pessoas neste período de 
pandemia de Covid-19.

“Compreendo que o momento 
em que vivemos é delicado e 
necessário para a humanidade. 
Tenho visto um esforço grande de 
todos que produzem arte e cultura 
no País e no mundo. Devemos 
seguir criando alternativas 
para manter viva as nossas 
esperanças, a solidariedade e a 
união. Neste momento, a parceria 
tem um valor essencial. Agora é 
hora de reinventar, se cuidar e 
cuidar dos outros”, aconselha.

Em tempos de distanciamento 
físico, Yrahn se aproxima da 
inspiração e projeta novos 
trabalhamos para quando a terra 
voltar a girar sem Covid-19. “Tive 
que interromper alguns processos 
por causa do isolamento, como a 
gravação do meu quarto álbum. 
Mas estou compondo muitas 
canções, algumas sozinho, outras 
em parceria com novos parceiros, 
sobre os sentimentos que tem 
me abraçado nesta quarentena”, 
anuncia.

Poeta e fi lósofo por essência, 
Yrahn refl ete sobre o futuro 
da humanidade ao crer que 
“o mundo difi cilmente será o 
mesmo” e, por isso, “temos que 
ter muita atenção para o que 
virá. Nada acontece por acaso. O 
cuidado, o respeito, a atenção e 
o amor para com próximo é um 
fator decisivo para o nosso futuro. 
Devemos exercer a solidariedade 
e a humildade. Tudo isso que 
está acontecendo tem colocado o 
ser humano em refl exão para o 
entendimento da nossa própria 
existência”.

Fotos: Reprodução

Cantor vai apresentar em live mais tarde no YouTube do DoSol canções inéditas, mas também músicas dos últimos dois álbuns



SEGUNDA-FEIRA, 18.05.2020Geral14

HORÓSCOPO

CRUZADAS

Com a Lua dando um rolê toda faceira em seu signo, 
sua vitalidade ganha reforço e hoje você vai se sentir 
com disposição para tudo. Aposte na determinação, na 
ousadia e na iniciativa que possui para dar conta das 
tarefas e se destacar no trabalho. 

A Lua circula no lado oposto do seu Horóscopo e forma 
ótimo aspecto com Mercúrio, incentivando suas relações 
pessoais e profi ssionais neste sábado. Essa infl uência 
benéfi ca traz um sopro de criatividade para o seu signo, 
estimula seu lado solidário.

Preocupações com dinheiro podem atormentar você 
neste início de semana, mas os astros revelam que não 
vai faltar intuição para encontrar as melhores saídas 
nem criatividade pra driblar os desafi os. Lua e Mercúrio 
garantem que você pode ter boas ideias.

Se depender das estrelas, você vai iniciar a semana com 
muita disposição para encarar seus compromissos, 
especialmente no trabalho. A Lua percorre sua 6° Casa e 
forma aspecto fl uente com Mercúrio, impulsionando suas 
ações e iniciativas. 

O cenário astral fi ca agitado com a Lua ariana no 
comando, mas você pode tirar ótimo proveito dessas 
energias e terá dinamismo farto para transformar 
alguns dos seus planos em realidade. Na vida 
profi ssional, seu trabalho vai render mais.

A Lua passeia em seu paraíso astral e promete um 
começo de semana muito estimulante para o seu 
signo. Você vai esbanjar entusiasmo e seu alto-astral vai 
contagiar todo mundo que estiver em contato contigo 
hoje. Na vida profi ssional, contará com criatividade.

Brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo, a 
Lua realça seu lado mais ambicioso neste início de 
semana e coloca em evidência as suas metas. Para 
alcançar reconhecimento e melhorias, você não 
medirá empenho.

Os interesses domésticos e as questões relacionadas 
com a sua vida íntima fi cam em destaque neste início 
de semana e quem manda o papo reto é a Lua, que 
dá um rolê no fundo do céu em seu Horóscopo. Mas 
você não tem com o que se preocupar.

A Lua dá um rolê em sua 9° Casa, levanta o seu astral e 
promete um começo de semana dos mais produtivos 
para o seu signo. Em aspecto positivo com Mercúrio, 
ela estimula novos horizontes em sua vida e revela que 
o momento é oportuno para pegar fi rme nos estudos.

A Lua ariana traz uma injeção de ânimo para o seu 
signo e além de intensifi car a sua vitalidade, ainda 
troca excelentes vibrações com Mercúrio, que dá um 
rolê no setor mais positivo. Em outras palavras, isso 
quer dizer que a semana já começa positiva.

Graças às vibrações positivas da Lua e de Mercúrio, seu 
planeta regente, essa segundona tem tudo para trazer 
boas notícias e caminhos mais prósperos para o seu signo. 
O céu envia estímulos para quem deseja sair da zona de 
conforto.

Seu signo não fi gura entre os mais materialistas, 
mas hoje há uma forte tendência de se voltar para 
os interesses fi nanceiros. A Lua dá um rolê em sua 
Casa das Posses, incentivando você a cuidar melhor 
do seu dinheiro e a buscar novas fontes.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Globo terá que trabalhar a troca de 
público na mudança de suas novelas

Um dos muitos desafi os que a Globo terá 
pela frente, na retomada dos seus trabalhos, 
certamente se dará na faixa das 21h, com o fi m 
de “Fina Estampa” e a estreia de “Amor de Mãe”.

As duas não se parecem em nada. Ao 
contrário.

Enquanto a trama de Aguinaldo Silva vai 
mais pelo lado comédia e está apoiada em 
situações que fogem de qualquer realidade, a 
novela de Manuela Dias usa de caminhos e pesos 
completamente diferentes.

Os dramas colocados desde o começo e 
deixados em suspense na interrupção da sua 

primeira fase passam a certeza que assim será 
até o seu último capítulo.

Como se não bastasse, a autora já declarou 
que a pandemia do Covid-19, como novo 
componente, também será abordado por meio do 
personagem de Vladimir Brichta.  

“Amor de Mãe”, a primeira da fi la, no 
momento das gravações voltarem à sua rotina 
normal, tem sua reestreia prevista para o fi nal de 
setembro. Mas desde já essa troca de produções 
cria uma certa expectativa. 

É como tirar um público da sala e colocar 
outro.

TENTANDO SE ORGANIZAR
A dramaturgia da Globo, 

dirigida por Silvio de Abreu, 
tem procurado tomar algumas 
medidas possíveis.

Entre elas, deixar sempre 
aberta a linha com seus autores. 
No fi nal da semana passada, a 
conversa foi com o pessoal de 
“Malhação: Transformação”. Tudo 
online.

DESTOA
A mesma impressão de lá 

de trás se reforça agora: “Fina 
Estampa” poderia muito bem 
passar sem os crimes da Tereza 
Cristina, Christiane Torloni, 
entre eles, um assassinato.

Parece que não combina.

CRAQUE
Camila Bomfi m é, sem 

dúvida, um dos grandes nomes do 
jornalismo da TV Globo. E não é 
de agora.

No gravado ou ao vivo, estúdio 
da GloboNews, ou fora, entradas 
no “Jornal Nacional”, sempre 
se destacam a sua segurança e 
objetividade.

CRISE - 1
A Igreja Apostólica Plenitude 

do Trono de Deus, de Agenor 
e Ingrid Duque, que ocupava 
boa parte da grade da RBI e da 
Rede Brasil, não aparece mais 
na programação dessas duas 
emissoras.

Sumiu sem deixar aviso.

CRISE – 2
Pedir dinheiro, na cara dura, 

em seus horários no rádio e 
televisão, nunca foi problema 
para a maioria dos líderes dessas 
igrejas.

Bate-Rebate
 Um dos raros programas esportivos do estúdio e ao vivo, nesta segunda, no SporTV, tem o “Bem, Amigos!”, com 
apresentação de Cleber Machado. Amanhã, terça, na Cultura FM, o programa “Oito em Ponto”, às 8h, apresentado 

por Serguei Cobra, terá Nilton Travesso como entrevistado...  Nilton, 86 anos na quarta, é a própria história da 
televisão brasileira, que em setembro irá comemorar o seu 70º aniversário.  O canal Viva, do Grupo Globo, 

comemora nesta segunda-feira(18) dez anos de existência. Um acerto...  Hoje, é um dos líderes de audiência da 
nossa televisão paga.  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

O que chama atenção agora 
é a forma desesperadora como 
agora se colocam. Meio que 
imploram.

PARADA TOTAL
Uma parceria Globo e Sony, 

os trabalhos da minissérie “Anjo 
de Hamburgo”, protagonizada 
por Sophie Charlotte e Rodrigo 
Lombardi, foram suspensos 
totalmente por causa da 
pandemia.

Tudo parado e sem saber 
quando poderá voltar.

SEM DATA
A produção, que deveria 

acelerar gravação no Rio, após 
um período na Argentina, será 
retomada quando a Covid-19 
permitir.

O plano de lançamento 
voltou à estaca zero e isso inclui 
o evento que estava combinado 
para acontecer, em maio, em 

Los Angeles. 

FECHANDO A GRADE
A rádio Bandeirantes, com 

José Luiz Datena de volta e 
o Neto, como comentarista e 
apresentador de um programa 
diário das 12h às 13h, também 
terá Joel Datena, a partir de 1º 
de junho.

Mesmo nome do programa 
da TV, “Bora Brasil”.

PESQUISA
Existem resultados bem 

curiosos de uma pesquisa que o 
Kantar/Ibope realizou sobre a 
vida na quarentena.

Nas mídias sociais, com 
45%, os brasileiros têm 
procurado fazer piadas sobre 
o assunto, seguido por 32% de 
preocupações com o coronavírus. 
Medo, atualização do noticiário 
e cancelamento de eventos, além 
de outros também são citados.

MESTRA DO SABOR 
Malu Galli, destaque 
em “Amor de Mãe”, 
com a paralisação 
da novela, entrou 
na cozinha: “Tenho 
redescoberto 
receitas como a 
Broa de Goiás, que 
era uma receita de 
broa de fubá da 
minha avó. Foi como 
voltar à infância. 
Tenho feito vários 
bolos também. Eu 
desconhecia esse 
meu talento para 
confeiteira”. Malu 
está nas reprises 
de “Malhação” 
e “Totalmente 
Demais”.

Estevam Avellar/TV Globo
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Daniela FreireDaniela 
Transparência

A chefe da Assessoria de 
Comunicação do Governo 
do Estado, Guia Dantas, 
comemorou em suas redes sociais 
a notícia de que o RN chegou, 
na semana passada, ao 2º lugar 
no quesito “transparência dos 
dados” quando o assunto é o 
combate ao coronavírus.

NOTA ALTA
Na postagem, Guia ressalta 

que o avanço passou de 93 para 
95 pontos, chegando a um nível 
de transparência considerado 
“muito alto”. “Nos orgulha. 
Ainda mais em tempos de tanta 
fake news e de verdadeiros 
assassinatos de reputações”, 
escreveu ela.

ELOGIOS
Guia Dantas também usou 

o seu Twitter para elogiar o 
coordenador do Lais/UFRN, 
professor Ricardo Valentim, que 
deixou na última sexta-feira 
(15) o posto no Comitê Científi co 
do Consórcio Nordeste contra 
a covid-19 – comandando pelo 
cientista Miguel Nicolelis.

“Esse grande cientista tem 
sido uma importantíssima 
fonte de conhecimento”, disse a 
secretária.

IMPORTÂNCIA
O comentário de Guia foi 

feito ainda na sexta e ressaltou 
a permanência de Valentim 
no comitê científi co estadual, 
“que foi criado para alicerçar o 
governo no combate à Covid”.

IDEIAS
Como a coluna publicou, 

após entrevista exclusiva, o 
cientista não concorda com a 
utilização do “bloqueio total” com 
relação às medidas restritivas 
presentes ou futuras. Ele opina 
que é papel do Estado como um 
todo implementar campanhas 
publicitárias maciças pelo 
engajamento da sociedade no 
isolamento imposto.

CURIOSO
O deputado George 

Soares (PL) apresentou 
requerimento solicitando ao 
Governo do Estado a inclusão 
dos Centros de Formação de 
Condutores nas atividades 
essenciais. O parlamentar 
solicitou que a atividade seja 
retomada atendendo todas as 
recomendações de saúde.

RÁPIDAS 
•“Politizou a coisa”, disse ao El Pais Brasil o prefeito de Belo 

Horizonte, Alexandre Kalil, sobre as discussões sobre o combate 
à Covid-19. “Fica parecendo que quem não quer morrer é 
comunista”, afi rmou.

•A entrevista de Paulo Marinho à jornalista Mônica Bergamo, 
da Folha, é uma bomba que guarda outra muito maior: a 
revelação de que o ex-ministro Gustavo Bebbiano tinha um 
telefone com suas conversas de mais de 1 ano com Bolsonaro. 
Bebbiano morreu. O telefone está guardado”. Do Blog do Noblat.

• O modelo sueco contra o coronavírus (que rejeitou a 
quarentena rígida) elogiado por Bolsonaro falha em evitar 
recessão no país. Além de ter tido mais mortos que vizinhos 
escandinavos, o governo projeta uma queda de até 10% do PIB 
este ano.

EMPREGO
O parlamentar justifi ca 

a questão econômica para o 
pedido - segundo ele, no RN 
existem cerca de 300 instrutores, 
trabalhando em 126 Centros 
de Formação de Condutores -, 
assim como o fator “educação no 
trânsito”.

QUEDA DE TEICH
Bolsonaro expulsou todos 

os auxiliares que ousaram 
questionar os seus desmandos 
e ações tresloucadas. Sobraram 
os lunáticos, os oportunistas e os 
generais que aceitam o papel de 
cúmplice.

ESTREIA
E a fi gura de Sérgio Moro 

estreou nas manifestações da 
milícia (armada) de extrema 
direita “300 pelo Brasil”, que 
está acampada em frente ao 
Palácio do Planalto em apoio ao 
presidente.

Neste domingo, fi zeram 
mais uma aglomeração a favor 
do coronavírus - lembrando que 
o chefão do grupo caiu na UTI 
contaminado com o vírus.

FASCISMO
Na aglomeração, circularam 

fotos de Moro e de Rodrigo 
Maian(que já até fez as pazes 
com Bolsonaro) em cima de 
caixões e músicas fascistas 
pedindo pela derrubada de 
ministros do STF.

DESOCUPADOS EM ALTA
O Rio Grande do Norte teve 

um crescimento recorde de 
desocupados no início deste ano. 
A má notícia vem de dados do 
IBGE: No Rio Grande do Norte, 
46 mil pessoas tornaram-se 
desocupadas (sem emprego 
formal nem informal) no início de 
2020.

“Esse é o maior crescimento 
no Estado, para um primeiro 
trimestre, desde que a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) Contínua foi 
criada em 2012”.Os dados foram 
divulgados na última sexta.

NÚMEROS
No total, o estado potiguar 

registrou 237 mil desocupados 
no primeiro trimestre de 
2020, enquanto que no último 
trimestre de 2019 havia 191 mil. 
Em relação a todos os outros 
trimestres, o crescimento é o 
terceiro maior da série histórica 
do RN.

Presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, com tela 
em dobro para acompanhar a sessão remota da Casa

Com o apoio da família fi ca mais fácil para a deputada 
estadual Eudiane Macedo enfrentar o período de 
isolamento contra a pandemia da covid

Arquiteta Flávia Furtado tem aproveitado o 
isolamento social contra o coronavírus de muitas 
formas. Uma delas é dando dicas de drinks estilosos 
aos seus seguidores do Instagram

Em tempo de distanciamento: 
Publicitário Jener Tinoco bem 
protegido para rever Dona Lydia

A jornalista querida Juliska Azevedo 
tem conciliado o home offi ce e o tempo ao lado 
da família durante a quarentena



Longe do apito, dos cartões e 
das partidas de futebol, o árbitro 
potiguar Diêgo Leonardo Santa-
na, de 29 anos, preocupa-se desde 
que a pandemia do novo coro-
navírus paralisou o calendário 
de competições. Assim como ele, 
muitos outros árbitros que depen-
dem exclusivamente da remune-
ração pelo trabalho em partidas 
profi ssionais deixaram de ganhar 
dinheiro e precisaram recorrer ao 
auxílio emergencial de R$ 600 do 
governo federal para poder bancar 
as próprias despesas.

A profi ssão de árbitro de fute-
bol não é regulamentada no País, 
mas muitos brasileiros dependem 
só desse trabalho para sobreviver. 
Segundo a Associação Nacional 
dos Árbitros de Futebol (Anaf), 
existem no país cerca de 10 mil 
habilitados para apitar. 

A própria Anaf, federações 
estaduais e sindicatos de árbitros 
consultados pela reportagem esti-
mam que pelo menos 5 mil árbi-
tros não exerçam regularmente 
outra atividade remunerada fora 
do futebol.

No Campeonato Potiguar, on-
de Diêgo Santana atua, o árbitro 
costuma receber cerca de R$ 1,3 
mil por jogo. A remuneração é va-
riável de acordo com a competição 
e pode chegar até mesmo a mais 
de R$ 4 mil em partidas do Cam-
peonato Brasileiro. 

“Só 15 árbitros do Brasil conse-
guem receber uma média de R$ 25 
mil por mês. Já uns 60% do total 
ganha até R$ 2 mil por jogo api-
tado”, disse o presidente da Anaf, 
Salmo Valentim.

No caso de Diêgo Santana, o 
auxílio de R$ 600 recebido do go-

verno amenizou ainda o problema 
de não conseguir alunos para as 
aulas como personal trainer. “Eu 

consegui remanejar algumas con-
tas. Tenho um fi lho de 3 anos e 
negociei a mensalidade da escola.”

Em Natal, o árbitro Carlos 
Alberto de Berto, de 33 anos, arru-
mou um jeito diferente de se man-
ter na ativa. Porteiro de um condo-
mínio, ele abriu mão do transporte 
público. “Vou ao trabalho de bici-
cleta, então já é um exercício bom. 
Nós estamos com difi culdades 
para treinar e para manter nossas 
contas em dia”, explicou.

A ausência de jogos levou vá-
rias entidades ligadas ao futebol 
a organizarem doações na pande-
mia. A CBF repassou R$ 1,8 mi-
lhões para a Anaf distribuir entre 
mais de 4 mil árbitros federados. 
Em Estados como Amazonas, 
Pernambuco, Rio Grande do Nor-
te, Ceará e Alagoas as federações 
e sindicatos realizaram ajudas 
variadas, desde o adiantamento 
de taxas a até doações de cestas 
básica.
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Árbitro potiguar Diêgo Santana teve de recorrer ao auxílio emergencial 

Sem futebol, árbitros recorrem ao auxílio 
emergencial do governo para sobreviver
Juízes que dependem da remuneração pelo trabalho em partidas profissionais ficam sem ter como sustentar famílias durante a 
pandemia; Associação Nacional dos Árbitros de Futebol estima que existem no país cerca de 10 mil habilitados para apitar

Futebol
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