
www.agorarn.com.br

NATAL, QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 1.092 | ANO 5  | 7.500 EXEMPLARES DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

ALEX VIANA

MARCELO HOLLANDA
“Gripezinha”  foi elevada à condição

 de peste e, em breve, alcançará 
500 mil mortes no Brasil. 

PÁGINA 6

JOÃO RICARDO CORREIAJOÃO RICARDO CORREIA
Alerta :  variação do vírus da gripe 

aviária, H5N8, tem forte potencial de 
disseminação entre os humanos.

PÁGINA 12

Senador Jean Paul Prates mandou vários  
“recados”  ao mundo político, 

na entrevista ao Agora RN.

PÁGINA 2

ALEX VIANA  

Divaneide: “Reeleições de 
Fátima e Jean são fundamentais 
para o Rio Grande do Norte”
Presidente do diretório do PT em Natal, a vereadora Divaneide Basílio é ferrenha defensora das 
reeleições da governadora Fátima Bezerra e do senador Jean Paul Prates. Ela acredita que seu 
partido caminha para a construção de uma chapa forte, para as eleições de 2022.  PÁG. 3

JOSÉ ALDENIR

PRESIDENTE DO PT EM NATAL

MARCELO CAMARGO - ABR

AGÊNCIA BRASÍLIA

Secretária nega ter 
recebido ordem para 
defender cloroquina
POLÍTICA. 4 | A médica 
Mayra Pinheiro, secretária 
do Ministério da Saúde, foi 
ouvida nesta terça-feira, 25, 
na CPI da Pandemia, onde 

negou ter recebido ordem 
para defender a cloroquina. 
E foi além, para desespero 
de alguns senadores, 
afirmando que existem 

estudos comprovando 
efeitos antivirais do remédio, 
que nunca foi indicado por 
ela como capaz de curar a 
Covid-19. CAPITÃ CLOROQUINA Mayra acha o termo inadequado

Audiência para privatizar 
Terminal Pesqueiro de Natal 
acontecerá em 4 de junho

Paulinho Freire: “Intenção é 
fazer essa justa homenagem 
ao Dr. Enildo Alves”

Gabriel Medina vence e 
dispara na liderança do 
Circuito Mundial de Surfe

Prévia da inflação tem o 
maior índice para maio nos 
últimos cinco anos

GERAL. 6 | Finalmente, o grande dia para 
quem torce para o sucesso da pesca no 
RN está perto. Terminal Pesqueiro de Natal 
está com obras paradas desde 2011.

GERAL. 5 | Presidente da Câmara Municipal 
de Natal apresentou Projeto de Lei para 
denominar o SAMU Natal de “SAMU Dr. 
Enildo Alves”.

ESPORTES. 14 | O bicampeão mundial 
está “voando” nas ondas da Austrália. 
Ele venceu a etapa Rottnest Search, na 
madrugada desta terça-feira, 25.

GERAL. 12 | O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) aponta, 
para este mês de maio, a prévia da inflação 
com alta de 0,44%.

Regularização do rebanho é essencial para que produtores possam acessar linhas de crédito

IMUNIZAÇÃO 

Mossoró será 
dividida em quatro 
polos para vacinar 
contra febre aftosa
CIDADES. 8 | A Secretaria de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de Mossoró 
começará, no dia 1º de junho, a 
campanha de imunização contra a 
febre aftosa no município. Duas equipes 
vacinarão os animais nos polos: Maísa, 
Alagoinha, Hipólito e Sussuarana.



GRUPO

(JORNAL - PORTAL)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

2 Política Quarta-feira, 26 de maio de 2021  |

alexoviana@uol.com.br

ALEXVIANA
Recados políticos

Pré-candidato à reeleição, o 
senador Jean Paul Prates (PT) concedeu 
longa entrevista à Editoria de Política 
do jornal Agora RN, veiculada nesta 
terça-feira. Provocado pela reportagem, 
Jean mandou vários recados para o 
mundo político, sobretudo para os 
adversários, que querem tomar sua 
cadeira em 2022. 

PSDB dúbio
Um dos principais recados foi 

endereçado ao presidente do PSDB e 
da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira de Souza, que na semana 
passada reforçou a pré-candidatura 
de Rogério Marinho contra Prates. 
Segundo Jean, Ezequiel precisa 
primeiro de� nir de que lado está no 
tabuleiro político do Estado, onde 
a� rma que é aliado da governadora 
Fátima Bezerra, mas lança um 
candidato ao Senado adversário da 
petista. Ele também criticou a conduta 
de Ezequiel como líder do seu próprio 
partido, o PSDB, o qual, de acordo com 
Prates, “se posiciona majoritariamente 
contra Fátima”.

Muito pouco
Outro recado de Jean foi 

direcionado ao ministro Rogério 
Marinho. De acordo com Prates, apesar 
de ser acusado de turbinar gastos 
do ministério do Desenvolvimento 
Regional para o RN, Marinho precisa 

primeiramente transformar esses 
investimentos em realidade. “Muitos 
tiveram essa chance no passado e 
não conseguiram concretizar suas 
promessas. Seria bom para o povo do 
Rio Grande do Norte que alguém que, 
até agora fez muito pouco pelo estado, 
pudesse transformar promessas em 
realidade”, acrescentou o petista.  

Reconduzido
Sobre política, ao ser perguntado 

se será candidato à reeleição, Jean Paul 
não deixou qualquer dúvida: “Estou no 
posto, trabalho muito e obviamente 
gostaria de ser reconduzido”, a� rmou. 

Alianças 
Indagado sobre uma aliança do PT 

com o PSDB e o MDB, hoje adversários 
de Fátima, Prates foi pragmático: “Por 
que não? Em política, alianças são 
fundamentais. O PT tem trabalhado 
bem isso e faz alianças com legendas 
que estão dispostas a trabalhar ao 
lado de seus princípios programáticos. 
Na política moderna, conciliação 
e convergência são o que constrói. 
Divergências podem coexistir lado a 
lado, e até gerar novas ideias e projetos 
de interesse comum”.

Reeleição de Fátima
Sobre a possibilidade de reeleição 

de Fátima, Prates considerou 
“absolutamente normal, e mesmo 

necessária”. “Fátima pegou um governo 
abaixo da estaca zero, com descrédito, 
dívidas, estagnação e quatro folhas 
atrasadas”. A crítica atinge outro 
adversário ao posto de senador em 
2022: Fábio Faria, � lho de Robinson, 
ex-governador do Estado, que deixou as 
folhas em atraso. 

Trabalho diligente
Disse o senador ainda sobre 

Fátima, sobre gestão e sobre reeleição: 
“Quando começou a aprumar as contas 
e a economia, pegou a pandemia 
pela proa. Deve ser reeleita pelo 
bom trabalho de recuperação sócio-
econômica que está fazendo, pela 
gestão diligente com que conduziu 
o combate à pandemia e porque os 
potiguares reconhecem que ela está 
do lado deles, com evidente empatia e 
comprovado sentimento público”.

Bom senso
Sobre a CPI da Covid na 

Assembleia, Jean Paul usou de bom 
senso para responder: “Toda a 
investigação é saudável, exceto aquela 
que se sobrepõe aos órgãos que já 
estão trabalhando e/ou que não tem 
objeto determinado e � ca procurando 
‘pelo em ovo’, só para suscitar querelas 
políticas ou eleitoreiras”. Seria o caso da 
CPI da Covid na Assembleia

Leitura obrigatória 

Sensacional a entrevista do 
empresário Adelino Marinho, da 
Mercatto, ao experiente jornalista e 
colunista deste Agora RN, Marcelo 
Hollanda, veiculada ontem. A visão 
do Brasil feita por quem vê de fora é 
sempre um belo exercício de realidade. 
Vale a pena ler. Quem tiver interesse, 
procura no Portal Agora RN, pelo título: 
“Dono da Mercatto em Natal se prepara 
para sua quarta quarentena”.

Como as nuvens
O presidente da Câmara, deputado 

Arthur Lira (PP-AL), avaliou nesta 
terça-feira, em entrevista à Folha de S. 
Paulo, que Bolsonaro está em seu pior 
momento de governo e que, por isso, as 
pesquisas re� etem a desvantagem em 
relação ao ex-presidente Lula, o qual vê 
em seu melhor momento.

Lula em 2022
O próprio Bolsonaro referiu-se a 

seu principal adversário político na 
manhã desta terça e, irritado com 
uma apoiadora na saída do Palácio da 
Alvorada, respondeu: “Quem não tá 
contente comigo tem Lula em 22 aí”.

Robinson 2022
Condenado à inelegibilidade por 

oito anos, por abuso de poder nas 
eleições de 2018, o ex-governador 
Robinson Faria a� rmou que pretende 
obter no Tribunal Superior Eleitoral, em 

Brasília, a reforma da decisão do TRE 
que o condenou. A partir disso, tentará 
chegar à Câmara dos Deputados. A 
pretensão de Robinson foi con� rmada 
pelo próprio, em entrevista concedida 
nessa semana.

Reforço
A con� rmação do projeto de 

Robinson reforça o do � lho, o ministro 
Fábio Faria. Uma vez que pai e � lho não 
têm pretensões de disputar o mesmo 
cargo, signi� ca que Fábio tentará um 
mandato diferente. Deputado federal 
licenciado, tudo indica que Fábio 
disputará o cargo de senador. Só assim, 
abriria espaço para o pai disputar a 
Câmara.

Apoio dos tucanos
Contudo, Fábio terá de demover da 

ideia de ser candidato ao mesmo posto 
o ministro Rogério Marinho, que teve 
o projeto de candidatura ao Senado 
reforçado na semana passada por dois 
pesos pesados da política potiguar, o 
presidente da AL Ezequiel de Souza e 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, ambos 
do PSDB.

Frustrando
Aliás, especialista em articulação, 

Rogério teria incentivado Ezequiel, 
Álvaro e demais lideranças a 
declararem apoio a ele para o Senado, 
ao saber que Fábio Faria viria ao Estado.

ALEX

O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio das secreta-
rias de Saúde Pública (Sesap) 

e Administração (Sead), publicou, 
nesta terça-feira, 25, portaria que 
trata sobre a retomada da jornada de 
trabalho presencial dos servidores 
públicos estaduais, bolsistas e estagi-
ários considerados imunizados contra 

a Covid-19. De acordo com o texto, os 
funcionários que tiverem sido vacina-
dos com as duas doses do imunizante 
estão liberados para retornar para 
suas secretarias e órgãos onde estão 
lotados.  O prazo para retorno ao tra-
balho presencial é de 28 dias após o 
registro da segunda dose da vacina re-
cebida. Apesar do retorno, entretanto, 

é imprescindível que os servidores pú-
blicos estaduais, bolsistas e estagiários 
imunizados continuem adotando as 
medidas estabelecidas de prevenção 
ao contágio do coronavírus. Isso signi-
� ca que, durante todo o expediente, os 
servidores deverão continuar fazendo 
uso correto de máscara, higienizar as 
mãos constantemente, seja com água 

e sabão ou álcool gel, além de evitar 
contato próximo com os colegas, man-
tendo assim o distanciamento social.

“São muitas medidas que funcio-
nam como garantia para conseguir-
mos exercer nossas atividades no tra-
balho de forma segura e responsável 
contra a Covid-19”, a� rma a secretária 
da Administração, Virgínia Ferreira.

Pela portaria, os órgãos da Admi-
nistração Estadual Direta e Indireta 
são responsáveis por fazer o monitora-
mento da imunização e a convocação 
dos funcionários para cumprir o traba-
lho presencial. Em casos de impossibi-
lidade de imunização por motivos de 
saúde, os servidores públicos deverão 
apresentar justi� cativa.

Servidores imunizados contra Covid 
poderão voltar ao trabalho presencial 
ESTADUAIS | Prazo para retorno ao trabalho presencial é de 28 dias após o registro da segunda dose da vacina recebida. É imprescindível que os servidores públicos estaduais, 
bolsistas e estagiários imunizados continuem adotando todas as medidas estabelecidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, como, por exemplo, o uso de máscaras



Fomento ao turismo e ampliação 
do projeto de conectividade para 
as cidades do Rio Grande do Nor-

te foram as pautas que consolidaram 
a visita conjunta dos ministros das 
Telecomunicações, Fábio Faria,  e do 
Turismo, Gilson Machado a Natal. Nu-
ma solenidade realizada nesta segun-
da-feira, 24,  no hotel Holiday In, com 
a presença do prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, de deputados da bancada federal 
e diversas autoridades, os ministros 
apresentaram obras de turismo e a pri-
meira etapa do programa Wi-Fi Brasil.

O programa, que pertence ao Mi-
nistério das Comunicações, consiste 
na instalação de  pontos de internet 
banda larga para atender áreas de vul-
nerabilidade social, onde existe pouca 
ou nenhuma rede de internet. 

Natal é um dos municípios bene-
ficiados, recebendo, nesse primeiro 
momento, cinco pontos de Internet, os 
quais, a princípio, atenderão escolas, 
CMEIS e unidades de saúde  nos bair-
ros da Redinha, Planalto, Lagoa Azul, 
Guarapes e Nossa Senhora da Apresen-
tação, contemplando equipamentos 
públicos em áreas mais vulneráveis da 

cidade e que ainda apresentam dificul-
dades de conectividade e sinal.

A Prefeitura do Natal tem avançado 
em programa de inclusão digital para 
nossa população, seja por meio da ins-
talação de fibra ótica, que já contem-
pla quase 100% de nossas unidades de 
saúde e escolas/CMEIs, seja pode meio 
de parcerias, como esse junto ao Minis-

tério das Comunicações, ampliando a 
inclusão digital na cidade. Isto porque, 
além de atender a equipamentos pú-
blicos, as antenas futuramente serão 
adaptadas para internet outdoor, que 
é a que alcança a parte externa desses 
locais, ou seja, a população.

Para o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, as dificuldades de co-

nectividade num país do tamanho do 
Brasil “são um desafio que ficou ainda 
maior na pandemia”. O gestor desta-
cou o impacto que esta ampliação da 
conectividade terá na economia e na 
vida dos brasileiros. “São entregas im-
portantes que iniciamos primeiro com 
a Educação, assim como a Saúde, e a 
terceira etapa serão as áreas litorâne-
as”, explicou. 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
elogiou os projetos apresentados 
pelos ministros que estão dignifican-
do os norte-rio-grandenses, como 
propulsor de negócios, economia 
e do direito social das pessoas. “O 
programa de expansão da internet 
está caminhando em todo o Brasil e 
aqui em Natal não tem sido diferen-
te, pois já iniciamos a instalação das 
antenas. No turismo, nós temos pro-
jetos importantes como o Complexo 
Turístico da Redinha e a engorda 
na praia de Ponta Negra, e vejo que 
mais cidades do Rio Grande do Norte 
podem se fortalecer com essas parce-
rias, como Caicó e a Festa de Sant’An-
na, Currais Novos e Santa Cruz, que 
está recebendo agora o bondinho”, 

destacou o prefeito, referindo-se ao 
equipamento no ponto de turismo 
religioso, a imagem de Santa Rita.

O ministro do Turismo, Gilson 
Machado, disse que turismo e conecti-
vidade são ferramentas que caminham 
juntas, do grande ao pequeno negócio 
nos locais mais distantes, e podem se 
beneficiar com esses projetos. 

Ainda sobre o programa Wi-Fi 
Brasil, a secretária municipal de Pla-
nejamento, Joanna de Oliveira Guer-
ra, adiantou que o objetivo é avançar 
nesse projeto, onde junto ao Ministério 
das Comunicações, “consigamos am-
pliar a inclusão digital em nossa cida-
de, sempre pensando em uma cidade 
para pessoas, com lazer e convivência 
social em espaços públicos.”

A solenidade contou ainda com 
apresentação do prefeito e forrozeiro 
Amazan, que fez um repente cele-
brando a presença de dois nordestinos 
no Governo Federal. Também parti-
ciparam os deputados federais Beto 
Rosado, Carla Dickson, João Maia, 
General Girão, além do ex-governador 
Robinson Faria, secretários de estado e 
prefeitos de outros municípios.
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Álvaro: “Já iniciamos a instalação das antenas”
WI-FI BRASIL

Álvaro Dias elogiou os projetos apresentados pelos ministos Fábio Faria e Gilson Machado

Presidente do diretório do PT 
em Natal, a vereadora Divanei-
de Basílio defende o projeto de 

reeleição do PT, contemplando não 
apenas a candidatura da governado-
ra Fátima Bezerra (PT), como tam-
bém a do senador Jean Paulo Prates 
(PT). “O governo Fátima tem cumpri-
do aquilo que foi dialogado no plano 

de governo. Por isso defendo não só a 
reeleição dela, como também a do se-
nador Jean Paul Prates, que acredito 
que tem demonstrado compromisso 
com o Estado e tem feito ações bas-
tante emblemáticas no seu exercício 
parlamentar. Em dois anos e pouco, 
ele conseguiu se destacar como sena-
dor”.

Divaneide acredita que o PT 
caminha para a construção de uma 
chapa forte em 2022. “Na verdade a 
discussão ainda não foi feita no parti-
do, mas a candidatura de Jean Paul é 
natural. Ele é senador e é natural que 
ele pleiteie. Claro que vai precisar 
fazer diálogo com outros partidos, 
afinal de contas tem muitos partidos 

no governo”, afirmou.
De acordo com Divaneide Basílio, 

o PT sempre foi de muito diálogo com 
sua base, e esse diálogo vai continuar 
existinndo. “Como será a chapa, a 
executiva estadual vai decidir, mas 
claro que a candidatura de Jean Paul 
é natural inclusive para o diálogo 
com outros partidos. Hoje temos um 

vice que já é do PC do B. Já não é uma 
chapa puro sangue. As duas eleições 
(Fátima e Jean) são fundamentais, eu 
quero votar nos dois, esse é o meu 
desejo, mas acho que o PT estadual 
tem de assumir esse debate. Não vou 
entrar na seara que o municipal não 
poder decidir”, observa.

Divaneide: “Reeleições de Fátima e 
Jean são fundamentais para o RN”
ANÁLISE | Para a vereadora e presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores em Natal, Divaneide Basílio, Fátima Bezerra tem cumprido o que foi dialogado no plano de governo e 
o senador Jean Paul Prates tem demonstrado compromisso com o Rio Grande do Norte e realizado “ações bastante emblemáticas no seu exercício parlamentar”

JOSÉ ALDENIR

Vereadora Divaneide Basílio, presidente do diretório do PT em Natal

ELISA ELSIE

Governadora Fátima Bezerra está em seu penúltimo ano de mandato

JOSÉ ALDENIR

Senador Jean Paul Prates já disse que deseja ser candidato à reeleição

DIVULGAÇÃO
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AV. BERNADO VIEIRA, EM 
FRENTE AO MIDWAY MALL

PROMOÇÃO

PELÍCULA DE VIDRO ::::::::: R$9,99
CAPAS EM GERAL ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

PROTETOR DE CABO ::::::::: R$9,99
FONES DE OUVIDO ::::::::: A PARTIR DE R$14,99
CARREGADORES ::::::::: A PARTIR DE R$19,99

CABOS PARA IPHONE ::::::::: A PARTIR DE R$24,99

CONTATOS

(84) 2020.9993
(84) 9 8867.2700

PRECISOU DE UMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E EM INFORMÁTICA
 OU SERVIÇO DE CHAVEIROS...

Av. Salgado Filho, 1567 - Lagoa Nova - Natal/RN | Em frente ao Midway Mall 

NATAL
ELETROINFOR

PROCURE A 
MANUTENÇÃO EM: TELEVISORES, 
DVD'S, NOTEBOOK, MICROONDAS.

REPARO EM IPHONE, SMARTPHONE 
E TABLET EM GERAL.

CHAVEIRO MÓVEL 24H E  
CÓPIA DE CHAVES EM GERAL.

CONFECÇCONFECÇÃO DE CARIMBOS E 
RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER

Fale com a gente:
(84) 3211.8521 |       9 8843.0285             

Serviços de chaveiro:
(84) 9 9104.8841  | 9 8858.0334

R$10 RECARGA DE CARTUCHO
 PRETO OU COLOR 

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

A secretária do Ministério da Saú-
de Mayra Pinheiro afirmou à 
CPI da Pandemia que, na quali-

dade de médica, mantém a orientação 
do uso de cloroquina e “de todos os 
recursos possíveis para salvar vidas”. 
A adoção do medicamento contra a 
covid-19 foi um dos principais temas 
abordados pelos senadores no depoi-
mento desta terça-feira, 25,  na comis-
são parlamentar de inquérito (CPI) do 
Senado. 

A servidora, que é titular da Se-
cretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde da pasta, disse 
ainda que nunca recebeu ordem para 
defender o remédio e que o ministério 
nunca recomendou o uso da substân-
cia, mas apenas orientou a comuni-
dade médica para a dosagem segura, 
uma vez que a cloroquina e a hidroxi-
cloroquina já vinham sendo usadas no 
mundo inteiro. 

O relator da comissão, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), lembrou 
que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) não recomenda mais o uso dos 
remédios, e a testemunha respondeu 
que, embora o Brasil seja signatário da 
entidade, os ministérios da Saúde de 
todos os países do mundo são órgãos 
independentes e têm autonomia para 
a tomada de decisão de acordo com as 
situações locais.

“A OMS retirou a orientação desses 
medicamentos para tratamento da co-
vid-19 baseada em estudos que foram 
feitos com qualidade metodológica 
questionável, usando medicações na 
fase tardia da doença, em que todos 
nós já sabemos que não há benefício 
para os pacientes”, afirmou o senador. 

Otto Alencar (PSD-BA), que é mé-

dico, afirmou que cloroquina não é 
antiviral em “estudo sério” nenhum do 
mundo. Trata-se de um antiparasitário, 
frisou. Ao se referir ao presidente Jair 
Bolsonaro, ele disse que a insistência 
em permanecer no erro não é virtude, 
mas defeito de personalidade. 

“Minha discordância aqui nunca 
foi política, mas científica, não tem ne-
nhum antiviral que possa controlar a 
doença. Não podemos levantar a ban-
deira. Isso não é sério, não é honesto, 
não é direito. É uma medicação velha, 
usada numa doença nova que não se 
conhece”, disse Otto. 

A secretária respondeu dizendo 

que há estudos demonstrando efeitos 
antivirais da cloroquina e reiterou que 
nunca disse que o medicamento seja 
capaz de curar a covid-19, mas, sim, 
diminuir as internações e evitar o co-
lapso do sistema de saúde. 

Indagada pela senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA), a represen-
tante do Ministério da Saúde disse não 
achar adequado o apelido que ganhou 
de “Capitã Cloroquina”. 

“Não acho o termo adequado, pois 
não sou oficial de carreira militar. Sou 
uma médica respeitada no meu estado, 
por isso prefiro ser chamada apenas de 
doutora Mayra Pinheiro”, afirmou. 

TRATAMENTO PRECOCE
O senador Marcos Rogério (DEM-

-RO) disse que tem havido um debate 
muito grande na comissão sobre a 
cloroquina e “tratamento precoce” — 
mas só em relação ao governo federal 
—, sendo que a execução das políticas 
públicas são feitas pelos estados e mu-
nicípios nas suas respectivas unidades 
de saúde. 

O governista fez um levantamento 
mostrando que há estados seguindo 
atualmente o protocolo de “tratamen-
to precoce” com adoção de cloroqui-
na. É o caso, segundo ele, de Alagoas, 
Bahia, São Paulo, Amapá. 

Mayra Pinheiro nega ter recebido 
ordem para defender a cloroquina
CPI DA PANDEMIA | Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde foi ouvida nesta terça-feira, 25, onde, outras coisas, disse que não acha adequado o apelido que ganhou 
de “Capitã Cloroquina”, justificando: “Não sou oficial de carreira militar. Sou uma médica respeitado no meu estado, por isso prefiro ser chamada apenas de doutora Mayra Pinheiro” 

Mayra Pinheiro voltou a dizer, questionada várias vezes pelos senadores, que existem estudos que demonstram efeitos antivirais da cloroquina 

“O que mata mais é o atendimento 
precoce, com os medicamentos dispo-
níveis receitado pelos médicos, ou é a 
negação do atendimento? O doente 
deve procurar ajuda só quando não 
tiver mais jeito?”, indagou o parlamen-
tar, que apresentou estudos demons-
trando a importância do tratamento 
na fase inicial da doença. 

IMUNIDADE DE REBANHO 
Pressionada pelo relator sobre a te-

oria da imunidade de rebanho, segun-
do a Agência Senado, a secretária do 
Ministério da Saúde esclareceu à CPI 
da Pandemia que a tese não pode ser 
usada indistintamente na população 
por não ser possível prever o tempo e 
a intensidade de exposição necessárias 
até que seja atingido algum benefício. 

O relator chegou a exibir um vídeo 
em que a representante do Executivo 
fala sobre o assunto, mas ele alegou 
que estava se referindo somente às 
crianças e não à população em geral. 

“O áudio que o senhor acabou de 
mostrar é de uma colocação referente 
à população pediátrica e, na época, eu 
defendia que as crianças não fossem 
retiradas das escolas. Isso foi uma das 
maiores agressões que a gente fez a es-
sa população […] Como pediatra, eu fiz 
vários estudos, ao lado de colegas que 
são cientistas, e hoje temos a certeza de 
que as crianças têm 37,5 vezes menos 
chances de contrair a doença e a possi-
bilidade de transmissão a partir de uma 
criança também é baixa”, explicou.

Ainda segundo ela, a tese de imu-
nidade de rebanho nunca foi cogitada 
pelo Ministério da Saúde como estraté-
gia de combate à pandemia; além dis-
so, o assunto nunca foi discutido com 
ela pelo presidente da República. 

GENOCÍDIO
A reunião desta terça-feira já co-

meçou com um bate-boca entre gover-
nistas e o relator Renan Calheiros, que 
abriu seus questionamentos com um 
texto sobre o Tribunal de Nuremberg, 
que julgou nazistas após a Segunda 
Guerra Mundial. Ao falar da lealdade 
de Hermann Goring a Adolf Hitler e do 
genocídio dos judeus, Renan foi ime-
diatamente interrompido pelo líder 
do governo, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE).

 “É um absurdo querer comparar a 
situação que nós estamos enfrentando 
aqui com o genocídio que ocorreu na 
Alemanha. É um absurdo. Isso é mais 
que um prejulgamento! É uma coisa 
odienta! Odienta!”, prostestou. 

Horas depois, o senador Marcos 
Rogério leu nota da Confederação Is-
raelita do Brasil (Conib) repudiando a 
menção ao nazismo feita por Renan. O 
relator, então, alegou que não compa-
rou a pandemia ao Holocausto, e sim, 
“à atitude de negação” de autoridades.
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João Paulo II, no ano 2.000, 
5° ano da encíclica Evangelium 
Vitae, advertiu que os pontos 
ali tocados, os ultrajes à 
família e à vida humana, eram 
indicações não só para um 
renascimento moral, mas 
pontos de referência para a 
salvação civil, isto referenciado 
ao que a igreja deveria exigir da 
sociedade, um ordenamento 
que defenda valores que 
estão entranhados na própria 
natureza humana. Bento 
XVI falava sobre princípios 
inegociáveis, insistindo nos 
mesmos pontos, lei natural, 
ordem natural. Temos então na 
Ética um conjunto de normas 
ou princípios de ordem moral 
ou deveres, que disciplinam ou 
orientam o comportamento 
humano para o bem. Durante 
boa parte da existência humana, 
a regra de ouro da reciprocidade, 
formulada entre os anos 600 a 
0 a.c, por � lósofos e religiosos, 
apontava no Talmude “o que for 
odioso para ti, não faça ao teu 
próximo”. No cristianismo, esse 
princípio ganhou abrangência 
ainda maior “amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.” 
A Ética sempre foi calcada 
na essência do dever, como 
no hinduísmo “não faça aos 
outros o que se for feito a ti, te 
causará dor”. A seleção natural 
diz que estratégias vencedoras 
serão selecionadas, mesmo 
ante a ignorância dos genes, 
inconscientes, embora movidos 
a egoísmo. Roger Scruton, em 
seu livro A Natureza Humana, 
discute a racionalidade como 
um atributo adaptativo, sendo 
parte da essência humana. Não 
consegue no entanto deduzir 
sobre as causas da conduta 
ou pensamento moral e seus 
fundamentos, se originados da 
constituição biológica ou do 
pensamento racional. O certo 
é que para ele somos seres 
Morais, conscientes do certo 
ou errado e qualquer avaliação 
da vida moral passa pelo fato 
de sermos indivíduos livres e 
ao mesmo tempo membros da 
comunidade da qual depende 
nossa realização. � eodore 
Dalrymple, em Nossa Cultura 
ou O Que Restou Dela, retrata 
nosso tempo abraçado à 
barbárie, onde quebrar normas, 
transgredir preceitos se tornou 
sinônimo de não convencional, 
com sentido positivo. O 
resultado, aponta ele, “é uma 
imundície moral, espiritual 

e emocional, com prazeres 
passageiros e sofrimentos 
prolongados”. Para que um 
comportamento afrontoso e 
irresponsável se estabeleça não 
é su� ciente acreditar que ele é 
economicamente viável, mas 
também que ele é moralmente 
admissível. É sinal dos tempos 
modernos a crença de que o 
homem é dotado de direitos 
ilimitados, sem correspondentes 
deveres, e a ninguém deveriam 
ser cobradas responsabilidades 
ou consequências de seus 
comportamentos. A adoção da 
apalermada visão romântica e 
sentimental da vida humana, 
com a perda dos limites entre 
o permissível e o ilícito, tende 
a ver facínoras, infratores, 
desajustados e irresponsáveis 
como vítimas do modelo 
econômico e da injustiça 
social. Violência, assassinatos, 
estupro, crueldade, trá� co de 
drogas, abortamentos, crianças 
abandonadas, exploração e 
abandono de idosos, o mal 
em toda sua exuberância, não 
enfrenta combate adequado do 
Estado, tolhido pela covardia 
moral da elite intelectual e 
política. O libertinismo cresce à 
sombra de legislações pródigas 
em direitos, a Constituição 
Brasileira, informa Roberto 
Campos, tem 76 vezes a palavra 
direito e apenas 4 vezes a palavra 
dever. O manto da tolerância que 
dissimula o crime transforma 
o transgressor em vítima, 
como efeito do emocionalismo 
político, corruptor da ética. Com 
a mudança da sociedade alguns 
valores podem mudar, mas 
palavras como fundamentalismo 
ou intolerância são joguetes 
nas mãos dos que buscam 
empurrar uma ética nova para 
questões ainda inde� nidas. Há 
consequências na substituição 
da ética e da moral por 
preferências individuais. 
Desonestidade, falta de 
respeito, promiscuidade sexual, 
violência, suicídio tem afetado 
essa geração porque as crenças 
fundamentais sobre moralidade 
e verdade foram minadas, diz 
Josh MacDowell. Ayn Rand 
escreveu: “uma sociedade que 
estabelece um con� ito entre 
seus decretos e as exigências 
da natureza humana, destrói 
todos os valores da coexistência 
e representa não uma fonte 
de benefícios, mas a ameaça 
mais mortal à sobrevivência do 
homem”.

A AGONIA DA ÉTICA NUM MUNDO SEM DEVERES

Dr. Geraldo Ferreira

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADEVERDADE

A pandemia da Covid-19 no Rio 
Grande do Norte continua ba-
tendo recordes trágicos. Já são 

mais de 6 mil mortes registradas no 
total, sendo 3 mil apenas nos primei-
ros cinco meses de 2021, segundo os 
dados dos boletins epidemiológicos da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). 

Em meio aos decretos que � e-
xibilizaram as medidas restritivas, 
a � la de espera por leitos de UTI 
Covid também continua alta. Até o 
momento, 260.269 já foram testadas 
e tiveram o diagnóstico positivo para 
infecção da Covid-19

Dentro deste contexto, o professor 
do Departamento de Física da UFRN 
e membro do Comitê Cientí� co do 
Nordeste, José Dias do Nascimento, in-
dicou que a segunda onda de contágio 

segue aberta no Estado. “A primeira foi 
contida por isolamento social através 
de decretos”, pontuou.

Conforme a imagem disponibili-
zada pelo especialista, a série histórica 
de solicitações por leitos de UTI no RN 
teve o primeiro ponto alto entre abril 
e julho de 2020. A segunda onda, que 
segue aberta, começou em fevereiro 
deste ano.  

“A questão agora é que a pandemia 
está avançando letal e dissimulada. É 
como fogo debaixo das folhas, onde 
por cima não se vê fogo. A � gura nos 
fala sobre esse nível muito alto de so-
licitação de leito, que permanece alto 
desde fevereiro de 2021 (acima dos 
níveis de 2020). A consequência disso 
é o aumento da � la de pessoas aguar-
dando UTI, que somente cresceu em 
maio”, informou o professor.

Atualmente, o Governo do Estado 
e as prefeituras do Vale do Açu e região 
Central potiguar discutem a publica-
ção de um decreto com medidas mais 
restritivas para a localidade, por causa 
do aumento de casos de Covid-19. O 
movimento segue o exemplo da região 
do Alto Oeste, que solicitou a amplia-
ção das restrições por causa do aumen-
to de casos e óbitos na região.

O aumento no número de casos 
e a ocupação dos leitos críticos, entre 
90% a 100% nos últimos dias, tem feito 
os gestores procurarem medidas mais 
duras. “Em 4 de março de 2020, eu falei 
que o ‘toque de recolher não funcio-
naria’ e agora essa regionalização de 
decretos também não será o remédio 
necessário. Irá abrandar em algum 
nível. Porém, não trará uma margem 
segura”, a� rmou José Dias.

HISTÓRIA | Enildo Alves foi vereador e secretário da Saúde de Natal, quando implantou o Sistema de 
Atendimento Móvel de Urgência. Ele era professor da UFRN e atendia no Hospital Onofre Lopes

Na sessão ordinária da Câmara 
de Natal desta terça-feira, 25,  
o vereador Paulinho Freire 

apresentou e aprovou em primeira 
discussão o Projeto de Lei  que quer 
dar o nome de “SAMU - Dr. Enildo 
Alves” ao Sistema de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) do Muni-
cípio de Natal.

“Minha intenção é fazer com 
que esta proposição seja uma justa 
homenagem ao médico, professor e 
ex-vereador Dr. Enildo Alves, respon-
sável pela implantação do Sistema 

de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU, no município de Natal”, ex-
plicou Paulinho.

O projeto que recebeu a maioria 
dos votos dos vereadores agora segue 
para segunda discussão na Casa Le-
gislativa.

Falecido no último dia 07 de maio 
de 2021, aos 70 anos, Enildo era mé-
dico especialista em hematologia, 
sendo referência na sua área. Nos 
últimos anos, atuava como médico 
do Hospital Universitário Onofre Lo-
pes e em clínicas da rede privada de 

saúde, além de lecionar a matéria de 
hematologia na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte - UFRN. Teve 
uma longa trajetória política, tendo 
no ano de 2002 como secretário de 
Saúde de Natal, implantado o primei-
ro Sistema de Atendimento Móvel de 
Urgência do Brasil, o SAMU Natal, 
feito este que o próprio Enildo Alves 
julgava ser o seu maior mérito. Além 
disso, na sua vida política foi eleito 
vereador de Natal por seis vezes, ten-
do a defesa da Saúde Pública como 
sua maior bandeira.

Presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire (FOTO)  ressalta importância do homenageado, Enildo Alves, para a capital do RN

Paulinho Freire: “Intenção é fazer 
essa justa homenagem a Enildo” 

CMN

Especialista indica que segunda 
onda de contágio segue aberta

COVID-19



A partir do dia 2 de junho 
começam as audiências 
públicas virtuais, promovi-

das pelo Ministério da Agricultura, 
para aprimorar as proposta de con-
cessão da exploração dos sete ter-
minais pesqueiros que o governo 
federal pretende privatizar a partir 
de novembro deste ano.

A de Natal está marcado para 
o dia 4, sendo precedida pelas de 
Santos e Cananéia (SP) no dia 2; 
Aracaju (SE) e Manaus (AM) no dia 
3; Belém (PA), que acontece junto 
com o de Natal no dia 4 e Vitória 
(ES) no dia 7.  Os inícios serão sem-
pre às 10 horas e 14 horas.  

“Até que en� m chegou a hora”, 
disse nesta terça-feira, 25,  Guilher-
me Saldanha, secretário estadual 
de Agricultura, Pecuária e Pesca, ao 
comentar o inícios das audiências 
públicas para as privatizações.

No caso do Terminal Pesqueiro 
de Natal, as obras 95% concluídas 
em 2010, foram paralisadas em 
2011 porque a então governadora 
Rosalba Ciarlini se recusou a re-
passar os pagamentos restantes já 
assegurados à construtora respon-
sável.  

Nesta segunda-feira, 24, Gui-
lherme Saldanha reivindicou para a 
governadora Fátima Bezerra os lou-
ros pelo � m das brigas e imbróglios 
jurídicos que a cercaram o terminal 
de Natal desde 2011. “É uma grande 
notícia não apenas para a nossa 
frota oceânica, mas para todos os 
pescadores artesanais do estado”, 
comemorou.

O professor Antonio-Alberto 

Cortez, subsecretário de Aqüicul-
tura e Pesca dos governos Wilma 
de Faria e Robinson Faria, partici-
pou dos debates sobre o terminal 
pesqueiro desde 2003 e fala sobre 
a festa que será o dia em que esse 
equipamento for realidade no RN. 
Acompanhe.

 Agora RN: O senhor poderia 
nos explicar por que um Termi-
nal Pesqueiro para o RN é tão 
importante?

Antonio-Alberto Cortez: O 
Terminal Pesqueiro de Natal, pela 
sua localização geogra� a, re� ete a 
nossa forte vocação para a ativida-
de pesqueira. Isso tem história. Na 
década de 1950, o RN se transfor-
mou num grande produtor e expor-
tador de lagosta. Na segunda me-
tade da década de 90, com a queda 

da atividade da lagosta e mediante 
pesquisas iniciadas pela  empresa 
Norte Pesca, adaptaram-se as em-
barcações de lagosta para a pesca 
de atum e a partir daí grandes em-
presas do RN se mudaram para es-
sa atividade, entrando no mapa das 
exportações brasileiras de pescado.

Agora RN: Quer dizer, quan-
do o Terminal foi abruptamente 
interrompido em 2011, quando 
já estava quase concluído, isso 
representou uma grande perda 
para o RN?

Antonio-Alberto Cortez: 
Uma perda enorme. O RN apre-
senta vantagens comparativas e 
bastante atraentes, já que a posi-
ção geográ� ca nos aproxima dos 
maiores mercados ocidentais – o 
norte-americano e o europeu. E por 

termos uma plataforma continen-
tal relativamente estreita, isso faz 
com que em poucas horas os pes-
queiros possam atingir as espécies 
migratórias.

Agora RN: Na prática, qual a 
falta nos faz um Terminal Pes-
queiro?

Antonio-Alberto Cortez: É 
necessário que Natal tenha uma es-
trutura portuária pesqueira de por-
te maior, pois os nossos terminais 
pesqueiros privados não compor-
tariam uma duplicação da frota.

Agora RN: Quando começou 
a se pensar num Terminal pes-
queiro em Natal?

Antonio-Alberto Cortez: Foi 
nos idos de 2003. A ideia foi deba-
tida pela primeira vez em Vigo, na 
Espanha. Foi durante a ExpoVigo 
na presença do então secretário da 
Agricultura e que foi governador 
Iberê Ferreira de Souza; dos em-
presários Arimar França, Gabriel 
Calzavara,  Cássio Hazin  durante 
um jantar. Todo mundo muito 
empolgado a partir de uma visita 
ao Terminal Pesqueiro de Vigo. E 
quando voltamos ao Brasil, o então 
secretário conversou com a gover-
nadora Wilma que comprou a ideia 
imediatamente. Foi lançado um 
edital e uma empresa – a Petcon – 
ganhou concorrência para elaborar 
o plano diretor do Terminal Pes-
queiro de Natal.

 
Agora RN: Como as coisas 

ocorreram a partir daí?

Antonio-Alberto Cortez: 
Em junho de 2004, menos de um 
ano depois da reunião de Vigo, a 
proposta do Terminal Pesqueiro de 
Natal foi entregue à governadora 
Wilma, que pouco tempo depois a 
encaminhou para a Secretaria Es-
pecial da Aqüicultura de Pesca da 
Presidência da República, que aca-
tou, pois já havia um programa de 
construção de terminais pesquei-
ros e Natal foi concluída na relação 
das cidades que seriam bene� cia-
das com essa estrutura.

 Agora RN: O que deu erra-
do?

Antonio-Alberto Cortez: 
Como as coisas no Brasil são mui-
to lentas, o Terminal – mesmo 
aprovado e com recursos liberados 
- passou anos para ter sua constru-
ção iniciada. Em 2009, em julho, foi 
dada a ordem de serviço e o térmi-
no seria 30 de dezembro de 2010. 
Em dezembro desse ano nós já 
tínhamos 95% do terminal pronto, 
mas a partir de 2011, começaram 
os atrasos. Depois de 31 de dezem-
bro de 2010 nada mais foi feito.

 Agora RN: Isso mudou com 
o governo seguinte, de Robin-
son Faria?

Antonio-Alberto Cortez: 
Em 2015, o novo governo promo-
veu reuniões com a Constremac, 
a construtora responsável, que já 
estava há tempos na Justiça, pois o 
Estado, ainda em 2011, recusou-se 
a pagar as faturas relativas às últi-
mas semanas de 2010.
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MARCELOHOLLANDA
Gripezinha brava

Desde que a gripezinha foi 
elevada à condição de peste no 
Brasil, há um desacordo permanente 
sobre os destinos da pandemia, que 
em breve alcançará inacreditáveis 
500 mil mortes.

Narrativas
As narrativas nem de perto 

acompanha os fatos na CPI da Covid 
no Senado. 

A mais asquerosa delas, urdida 
por um parlamentar paranaense, 
é de que o tratamento precoce 

poderia ter salvado até aqui metade 
das vidas.

Mágica não tem
Isso daria mais de 220 mil 

recuperados, já que o resto 
certamente pereceu pela falta de 
Cloroquina, Ivermectina, vitamina 
C e Zinco. Ou, quem sabe, ozônio 
naquele lugar.  Ou solda de 
maçarico, se preferir.

CPI
O problema é sério. Com exceção 

dos Anões do Orçamento, CPIs 
costumam acabar em nada. Mas ela 
já começou a animar os governistas 
na defesa dos remedinhos 
duvidosos.

 
Estigma

Ontem, o senador Fernando 
Bezerra Coelho, líder do governo 
no Senado e um dos políticos mais 
experientes da tropa de choque 
governista (até pelo fato de ter 
servido quase todos os presidentes 
da redemocratização antes de 
Bolsonaro) escapou do estigma.

Remedinho
Ele defendeu, mais até do que 

a depoente apelidada de Capitã 
Cloroquina, o tal do tratamento 
precoce na falta de coisa melhor. No 
tempo deste colunista, chás eram 
comuns nas enfermidades e ai que 
um surtisse resultado – virava uma 
lenda na vizinhança.

Em resumo
Quando a vacinação em 

massa e o distanciamento social 
já são realidade para os principais 
auxiliares do presidente, menos para 

o próprio, bom mesmo é des� lar 
sem máscara no Rio ao lado do ex-
ministro da Saúde e general da ativa.

Números
Mas os números não mentem 

e eles indicam para o autismo das 
autoridades e de correligionários 
quando se trata de entender o que 
está acontecendo. 

Uma mortandade raramente 
vista na história de um país neutro 
em guerras, a despeito dos militares 
distribuídos fartamente pelo 
governo.

MARCELO

ASSECOM RN

Audiência para privatizar Terminal 
Pesqueiro será no dia 4 de junho
OBRAS PARADAS  | Noventa e cinco por cento das obras foram concluídas em 2010, mas foram paralisadas no ano seguinte, porque a então governadora Rosalba Ciarlini se recusou a 
repassar os pagamentos restantes já assegurados à construtora responsável. Professor Antonio-Alberto Cortez detalha o que aconteceu e ressalta importância do Terminal

Quase pronto: ideia de se construir o Terminal Pesqueiro de Natal surgiu em Vigo, na Espanha
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Prefeitura investe em 
melhorias de calçadas em 
todas as regiões de Natal
PASSEIO PÚBLICO| Sob a coordenação da STTU, intervenções contemplam ampliação das calçadas, com substituição do pavimento por placas de concreto, arborização, ciclovia e 
acessibilidade. Projeto também inclui a colocação de mobiliário, como bancos e lixeiras, e novas áreas de estacionamento para quem vai às compras ou ao trabalho

As calçadas de Natal estão passan-
do por um amplo processo de 
modernização. A Prefeitura está 

investindo para dotar os passeios públi-
cos de mais acessibilidade, melhorando 
a mobilidade de quem caminha por eles. 
A readequação das calçadas da Avenida 
Rio Branco, na Cidade Alta, é uma dessas 
ações, tendo começado em abril e já atin-
gido 10% de execução. A primeira quadra 
da intervenção está sendo concluída e 
vai da rua Apodi até as proximidades 
do Complexo Cultural Ruy Pereira. Essa 
obra conta com investimentos de R$ 
950 mil e tem um prazo de 120 dias de 
execução.

“Temos adotado o conceito de 
priorizar os espaços públicos para 
os pedestres, uma prática adotada 
nas principais metrópoles mun-
diais. Dentro desse contexto, desde 
quando assumi a Prefeitura, estamos 
implementando iniciativas que pro-
movem uma integração maior do ci-
dadão aos ambientes públicos como 
praças, calçadas e parques. São inú-
meras intervenções desse tipo que 
irão colocar Natal na vanguarda em 
matéria de política urbana”, afirma o 
prefeito Álvaro Dias.

Sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), as intervenções contem-
plam a ampliação das calçadas, com 
substituição do pavimento por pla-
cas de concreto, arborização, ciclo-
via e acessibilidade. “Nessa primeira 
quadra, já concluímos toda a parte 
de revestimento, meio-fio, aloca-
ção dos espaços destinados para as 
vagas de pessoas com deficiência, 
rebaixamento e marcação das faixas 
de pedestres. Encontramos o padrão 
ideal da obra e acreditamos que os 
serviços vão acelerar nas próximas 
etapas”, conta o diretor do Departa-
mento de Engenharia da STTU, New-
ton Filho.

O trabalho de melhorias nos 
passeios públicos da cidade começou 
pela obra da avenida Praia de Ponta 
Negra. Em fase final dos serviços, a via 
está sendo completamente repagina-
da, ganhando calçadas modernas e 
acessíveis, ciclovia, pista para a práti-
ca de exercícios e vagas ordenadas de 
estacionamento. A STTU vai aplicar 
no local o conceito de “Via Compar-
tilhada”, promovendo a universaliza-
ção de todos os modais de transporte. 

“Teremos pedestres, acesso de 
carros, transporte público e bici-
cleta. É um avanço enorme para 
aquela região que tem uma vocação 
comercial, gastronômica e turística 
muito grande. Já finalizamos toda 
a parte estrutural da obra e vamos 
avançar agora com o recapeamento 
da via, instalação de equipamentos, 
projeto paisagístico, iluminação e 
sinalização”, informa o diretor do 
Departamento de Engenharia da 
STTU, Newton Filho. Os recursos 
aplicados na obra são de aproxima-
damente R$ 1,8 milhão, oriundos do 
pagamento de multas de trânsito 
efetuadas pelos motoristas infrato-
res em Natal.

BECO DA LAMA
Após receber diversos murais de 

arte grafite, retratando a vida de figu-
ras e personagens da história de Natal 
que mudaram a realidade do local, 
o “Beco da Lama”, um dos grandes 
símbolos da boêmia e da cultura da 
cidade, vai passar por novas interven-
ções. A Prefeitura de Natal concluiu a 
licitação para a renovação de todo o 
passeio do espaço.

Serão investidos pouco mais de 
R$ 700 mil na troca do calçamento 
do passeio, execução de serviços de 
drenagem, esgotamento sanitário, 
instalações hidráulicas, elétricas e 
retirada de quase toda a posteação 
com toda fiação subterrânea. A or-
dem de serviço para essa obra que 
terá um prazo de 180 dias para ser 
executada será assinada nos pró-
ximos dias pelo prefeito de Natal, 
Álvaro Dias.

“VIA COMPARTILHADA” 
DE AVENIDA EM PONTA 
NEGRA ESTÁ EM FASE 
FINAL DE CONSTRUÇÃO

Temos adotado o conceito 
de priorizar os espaços 

públicos para os pedestres, 
uma prática adotada nas 

principais metrópoles 
mundiais. Dentro desse 
contexto, desde quando 

assumi a Prefeitura, estamos 
implementando iniciativas 

que promovem uma 
integração maior do cidadão 

aos ambientes públicos 
como praças, calçadas 

e parques. São inúmeras 
intervenções desse tipo 
que irão colocar Natal na 
vanguarda em matéria de 

política urbana”

“

ÁLVARO DIAS
PREFEITO

Avenida Rio Branco, no Centro de Natal, passa por readequação das calçadas e a primeira quadra da intervenção já está sendo concluída

Na Avenida Praia de Ponta Negra, calçadas modernas, acessíveis, e vagas de estacionamento

Nessa reposição, estão sendo 
adotadas as placas pré-moldadas de 
concreto de alto desempenho, mate-
rial utilizado no mundo inteiro, que 
garante o caminhar seguro para to-
dos os pedestres. O projeto também 
inclui a colocação de mobiliário, co-
mo bancos e lixeiras, o replantio de 
árvores ao longo da avenida, assim 
como a instalação de ciclovias e de 
novas áreas de estacionamento para 

quem vai às compras ou ao trabalho.
O trabalho de melhorias nas cal-

çadas está alcançando todas as regi-
ões de Natal e uma etapa semelhante 
já foi finalizada em trechos das ave-
nidas Ayrton Senna e das Alagoas, 
na Zona Sul. A STTU também está 
executando obras nas calçadas da 
avenida Florianópolis, zona norte e 
nas proximidades da praça Juscelino 
Kubitscheck, também na região.

950 mil
serão investidos e prazo para 

conclusão é de 120 dias

FOTOS: ASCOM
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PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA 
 

ITINGA MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.591.773/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
Extração Mineral, da substância Granito em um uma área de 10,0 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Parelhas-RN.  

Itinga Mineração LTDA 
Requerente/Proprietário 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

ARGAMASSA MULTICOLA RN EIRELI, CNPJ: 14.743.871/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO com prazo de validade até 03/05/2023 para a fábrica de argamassa e rejunte, localizada 
na Av. Presidente Dutra, nº 388 B – Ilha de Santa Luzia. CEP: 59625-000 no município de Mossoró-RN. 

Rodolfo Rodrigues Nolasco de Macedo - Diretor 

 
CARTÓRIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO-COMARCA DE GOIANINHA/RN 

Rua da Matriz, 78, Centro-Espirito Santo/RN – CEP: 59180-000 
EDITAL (ART. 1.071 do CPC) – PRAZO 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO/RN. 

A Dra. FLÁVIA FIGUEIREDO SANTOS MACÊDO, Oficiala do Cartório Único de Espírito Santo, Comarca 
Goianinha/RN, na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, 
para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS 
RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se 
processa perante esse Cartório de Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por 
PEDRO TIBURCIO DE LIMA (PROCESSO 0016/2021), o imóvel: SÍTIO MANOEL PAZ, Nº 110, ZONA RURAL, 
ESPÍRITO SANTO/RN, CEP 59180-000, este imóvel contempla uma área de 14,4584 HECTARES, INCRA Nº 
176.079.000.426-2, NA RECEITA FEDERAL NIRF Nº 8.666.657-6 e CAR REGISTRO: RN-2403509-
0824.5738.0F99.451B.BEFF.E8C3.402D.6CEF, IMÓVEL este: ÁREA (m²) 144584.74, PROPRIETÁRIO: PEDRO 
TIBURCIO DE LIMA. PERÍMETRO 2153.3. GEORREFERENCIADO (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO) DE UMA 
ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO MANOEL PAZ, MUNICÍPIO DE ESPÍRTO SANTO/RN, COMARCA GOIANINHA/RN, 
ÁREA (m²) 144584.74, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt O, de coordenadas N 9308095.190 m e E 
244927.846 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -33, localizado a 500 GRUPO ESCOLAR, Código INCRA 
176079000426-2; deste, segue confrontando com ROGERS FREIRE DIAS, com os seguintes azimute plano e 
distância:107º18'50.37" e 16.84; até o ; vértice Pt1, de coordenadas N 9308090.178 m e E 244943,921 m; deste, segue 
confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:100º34'7.67" e 84.86; até o vértice Pt2, de coordenadas 
N 9308074.613 m e E 245027.346 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e 
distância:103º14'52.99" e 40.76; até o vértice Pt3, de coordenadas N 9308065.273 m e E 245067.019 m; deste, segue 
confrontando com ROGERS FREIRE DIAS, com os seguintes azimute plano e distância:101º48'58.36" e 22.75; até o 
vértice Pt4, de coordenadas N 9308060.613 m e E 245089.291 m; deste, segue confrontando com JANETE BELO 
LAURIANO DA SILVA, com os seguintes azimute plano e distância:195º35'40.10" e 33.24; até o vértice Pt5, de 
coordenadas N 9308028.600 m e E 245080.357 m; deste, segue confrontando com JOSÉ EVAGELISTA GALVÃO DOS 
SANTOS, com os seguintes azimute plano e distância:13º19'19.57" e 29.26; até o vértice Pt59, de coordenadas N 
9307797.064 m e E 244832.176 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e 
distância:11º52'42.20" e 16.29; até o vértice Pt60, de coordenadas ú N 9307813.010 m e E 244835.530 m; deste, segue 
confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:14º59'17.08" e 42.54; até o vértice Pte1, de 
coordenadas N 9307854.101 m e E 244846.531 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e 
distância:15º15'53.56" e 35.59; até o vértice Pt62, de coordenadas N 9307888.434 m e E 244855.901 m; deste, segue 
confrontando com, Os seguintes azimute plano e; distância: 19º08'46.49" e 52.67; até o vértice Pt63, de coordenadas N 
9307938.187 m e E 244873.174 m; deste, segue confrontando com , com OS seguintes azimute plano e 
distância:17º37'34.09" e 49.06; até o vértice Pt64, de coordenadas N 9307984.942 m e E 244888.029 m; deste, segue 
confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:23º23'7.14" e 31.75;até o vértiçe Pt65, de coordenadas 
N 9308014.088 m e E 244900.633 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e 
distância:19º31'11.72" e 27.16; até o vértice Pt66, de coordenadas N 9308039.684 me E ! 244909.707 m; deste, segue 
confrontando com, Os seguintes azimute plano e distância: 15º12'13.98" e 22.04; até o vértice Pt67, de coordenadas N 
9308060.954 m e E 244915.488 m; deste, segue confrontando com JOSÉ EVAGELISTA GALVÃO DOS SANTOS, com 
os seguintes azimute plano e distância:19º50'56.05" e 36.40; até o vértice PtO, de coordenadas N 9308095.190 m e E 
244927.846 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georrefereciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de Í de coordenadas E m e N m, localizada em , e encontram-se 
representadas no sistema UTM, referenciadas ;ao Meridiano Central -33, tendo como DATUM SIRGAS 2000 .Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. conforme memorial descritivo, 
ART OBRA/SERVIÇO Nº RN 20210501881, assinada pelo Técnico responsável KAHERMANN RIECK DE SOUZA 
CORDEIRO, CPF/MF N. 073.802.014-17. Bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem,  
caracterizados pela Plana e Memorial Descritivo constante dos autos, ficando os mesmo CIENTES do procedimento 
administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação do presente EDITAL. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados. EspíritoSanto/RN, 19 de maio de 2021. Em Testemunho da verdade. Flávia Figueiredo Santos Macêdo, 
Tabeliã Pública, CPF/MF Nº 970.960.754-53. Emolumentos R$ 102,61, ISS R$ 5,13, FCRCPN10,26, FDJ GUIA Nº 
700004 R$ 26,80.  

 

 

2x15 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
ANTONIO LIMA NETO, CPF: 813.800.034-15, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS com validade até 12/08/2027 para a 
atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Comunidade de Serra Vermelha, Zona Rural, Município de 
Areia Branca/RN. 

Antônio Lima Neto 
Proprietário 

 

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (SEADRU) vai dividir 

Mossoró em quatro polos para a 
vacinação do rebanho contra a febre 
aftosa. A campanha de imunização 
dos começa no próximo dia 1° de 
junho.

O secretário Faviano Moreira 
destaca que o município vai ser di-
vidido em quatro áreas com duas 
equipes. Os polos serão da Maísa, da 
Alagoinha, do Hipólito e de Sussua-
rana.

“Nós vamos trabalhar com duas 
equipes e as comunidades vão ser 
dependentes desse envio da relação 
do Idiarn. Tão logo essa lista chegue 
a gente faz o cronograma de vacina-
ção. Nós vamos dividir Mossoró em 
quatro áreas, quatro polos. Os polos 
serão necessariamente o polo Ma-
ísa, polo Alagoinha, polo Hipólito e 
polo Sussuarana”.

O titular da pasta informou que 
a secretaria está ultimando os pre-
parativos para a vacinação e que 
espera somente a lista atualizada 
de produtores para fazer divulgar o 
cronograma.

“O cronograma está sendo or-
ganizado e estamos para receber a 
última atualização dos produtores 
via Idiarn (Instituto de Defesa e 
Inspeção Agropecuária). Com essa 
nova atualização nós vamos organi-
zar o cronograma para fazermos a 
divulgação para que os produtores 
deixem seus animais presos para 
que nossa equipe possa fazer a vaci-

nação”.
A campanha apresenta como 

pré-requisito que o produtor tenha 
até 25 animais para que ele seja 
considerado um pequeno produtor 
e que esteja com o cadastro atuali-
zado junto ao órgão estadual, que 
promove e executa a defesa animal, 
vegetal e inspeção de produtos de 
origem agropecuária no estado.

A regularização do rebanho bo-
vino é essencial para que o produtor 
possas ter acesso a linhas de crédi-
tos, emissão de GTA com finalidade 
de venda ou abate animais e evitan-
do multas e contribuindo para que 
o Rio Grande do Norte evolua no 
status sanitário da Febre Aftosa.

A Febre aftosa é uma doença 
infecciosa aguda que causa febre, 
seguida pelo aparecimento de ve-
sículas (aftas) – principalmente na 
boca e nos pés de animais de casco 
fendido. 

A doença é causada por um ví-
rus. A transmissão da doença é por 
via aérea e pode ocorrer sob condi-
ções favoráveis de clima e que tam-
bém pode se espalhar por considerá-
veis distâncias.

ELPÍDIO JÚNIOR

CEDIDA

Campanha começará dia 1º de junho

Secretaria dividirá Mossoró em 
polos para vacinação contra aftosa

GADO PROTEGIDO

PROJETO DE LEI | Na hipótese de simulação na aplicação de vacina, agente público deverá ser afastado, 
imediatamente, de suas funções e poderá pagar multa que varia de 10 mil até 20 mil reais

Na tarde desta terça-feira, 25,  a 
Câmara Municipal de Natal 
aprovou em segunda discus-

são, durante Sessão Ordinária, um 
projeto de lei, de autoria do vereador 
Luciano Nascimento (PTB), que esta-
belece penalidades administrativas ao 
agente ou servidor público que simular 
a aplicação de vacina na capital. De 
acordo com a matéria, as penalidades 
previstas nesta lei serão impostas por 
meio de processo administrativo, bem 

como, na hipótese de simulação na 
aplicação de vacina, o agente público 
deverá ser imediatamente afastado de 
suas funções. A lei também prevê o pa-
gamento de multas que variam de R$ 
10 mil até R$ 20 mil.

“Deixamos claro e parabenizamos 
os servidores da cidade de Natal por 
não termos tido nenhum caso regis-
trado oficialmente. Os servidores estão 
trabalhando arduamente, precisam 
ser homenageados, agora ficamos pre-

ocupados porque vimos no país todo, 
acontecimentos relativos a não aplica-
ção da vacina. Esse projeto vem para 
proteger e prevenir na hora da vacina-
ção”, explicou o vereador Luciano. “Sou 
a favor do projeto do colega, mas que 
não sejamos mal interpretados e que 
façamos jus a todo esforço dos profis-
sionais da saúde, servidores públicos, 
que arriscam suas vidas para defender 
a todos nós”, acrescentou o vereador 
Robério Paulino (PSOL). 

Vereador Luciano Nascimento justifica: “Projeto vem para proteger e prevenir na hora da vacinação. Servidores precisam ser homenageados”

Câmara aprova Lei que pune quem 
simular aplicação de vacina
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
G F DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ: 08.236.940/0001-96, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada para o Transporte e Sucção de Dejetos, localizada a Avenida Tenente Medeiros 33 Centro 
Parnamirim / RN.  
 

GUTEMBERG FRANÇA DE OLIVEIRA  
DIRETOR 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

G L GAUGER LTDA, CNPJ: 07.921.063/0001-20, torna público que está requerendo ao IDEMA a LO para 
transporte de resíduos perigosos, com capacidade de 13,32ton, com sede localizada na Av Dr. Antonio Pinto 
de Mendonça, n° 740, Antonio Cisnando, Quixeramobim/CE. 

G L GAUGER LTDA 
CNPJ: 07.921.063/0001-20 

 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMAOS CORAGEM SPE LTDA, inscrita no CNPJ 41.424.533/0001-88, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença Prévia – LP, em favor do Complexo Fotovoltaico Irmãos Coragem 
constituído por 3 Usinas Solares denominadas UFV IRMÃOS CORAGEM I, II e III, localizado no município de 
Parazinho/RN. 

COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMAOS CORAGEM SPE LTDA 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
O senhor ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA de CPF: 093.406.020-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS, com prazo de validade até 30/07/2021, para desenvolver a atividade de Extrativismo Mineral, 
localizada no Sítio Quintos de Baico, s/n – Zona Rural – Parelhas/RN. 
 

ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA 
Diretor - Responsável 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIZ RIBEIRO e sua esposa, a Sra. VERA LUCIA RIBEIRO, brasileiros, casados entre si, ele 
aposentado, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.555.376 e do CPF sob o n° 731.358.608-68, ela micro-
empreendedora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 30.070.476-8 e  do CPF sob o n° 851.861.804-59, residentes e 
domiciliados na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 976, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59.178-000, vem através do 
seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Marlins, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 9.856,07m² (nove mil, oitocentos e cinquenta e seis metros e sete decímetros quadrados), imóvel com cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.034.03.1195.0000.0 e sequencial 
número 1.006943.7, CEP: 59.178-000.  tendo as seguintes confrontações: Partindo do ponto V1, de coordenadas N 
9.309.901,93m e E= 272.336,68m, segue confrontando com Rayssa Virela Queiroz com os seguintes azimutes e distâncias 
113º30´21´´ e 33,18m até o vértice V2, de coordenadas N 9.309.888,69 e E = 272.367,11m, 114º47´28´´ e 12,79m até o 
vértice V3, de coordenadas N 9.309.883,33 e E = 272.378,72m, 116º20´49´´ e 44,08m até o vértice V4, de coordenadas N 
9.309.863,77m e E = 272.418,22m, segue confrontando com Magda Maria Pimentel de Moraes Moura, com os seguintes 
azimutes e distâncias 237º55´41´´ e 22,70m até o vértice V5, de coordenadas N 9.309.851,72m e E = 272.398,98m, 
242º12´51´´ e 10,26m até o vértice V6, de coordenadas N 9.309.846,93m e E = 272.389,90m, 240º34´06´´ e 10,78m até o 
vértice V7, se coordenadas N 9.309.841,64m e E = 272.380,52m, 239º06´36´´ e 11,47m até o vértice V8, de coordenadas 
N9.309.835,74m e E = 272.370,67m, 238º36´38´´ e 35,19m até o vértice V9, se coordenadas N 9.309.817,42m e E = 
272.340,63m 234º46´44´´ e 8,56m até o vértice V10, de coordenadas N 9.309.812,48m e E = 272.333,64m, 149º05´15´´ e 
17,62m até o vértice V11, de coordenadas N 9.309.797,36m e E = 272.342,69m, 148º19´58´´ e 39,61m até o vértice V12, 
de coordenadas N 9.309.763,65m e E = 272.363,48m, segue confrontando com Gutemberg do Amaral Gurgel, com os 
seguintes azimutes e distâncias 258º19´01´´ e 8,88m até o vértice V13, de coordenadas N9.309.761,85m e E = 
272.354,78m, 251º39´31´´ e 4,84m até o vértice V14, de coordenadas N 9.309.760,33m e E = 272.350,19m, 246º49´01´´ e 
8,72m até vértice V15, de coordenadas N 9.309.756,90m e 272.342,18m, 240º26´21´´ e 6,68m até o vértice V16, de 
coordenadas N 9.309.753,60m e E = 272.336,36m, 239º07´58´´ e 13,44m até o vértice V17, de coordenadas N 
9.309.746,71m e E = 272.324,83m, 236º31´20´´ e 14,38m até o vértice V18, de coordenadas N 9.309.738,77 e E = 
272.312,84m, 236º02´01´´ e 6,73m até o vértice V19, de coordenadas N 9.309.735,01m e E = 272.307,25m, segue 
confrontando com rua projetada, com os seguintes azimutes e distâncias 318º19´27´´ e 12,94m até o vértice V20, de 
coordenadas N 9.309.744,68m e E 272.298,65m, 322º00´10´´ e 35,50m até o vértice V21, de coordenadas N 
9.309.772,65m e E = 272.276,80m, segue confrontando com Igor de Sousa Castro e Thiago Bernardino de Sousa Castro, 
com os seguintes azimutes e distâncias 41º16´01´´ e 8,85m até o vértice V22, de coordenadas N 9.309.779,30m e E = 
272.282,64m, segue confrontando com Gilda Barros da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias 42º33´30´´ e 11,28m 
até o vértice V23, de coordenadas N 9.309.788,01m e E = 272.290,63m, segue confrontando com Analu Leme Scagnolato, 
com os seguintes azimutes e distâncias 41º56´14´´ e 11,78m até o vértice V24, de coordenadas N 9.309.796,77m e E = 
272.298,50m, segue confrontando com Marcelo de Lima Rodrigues, com os seguintes azimutes e distâncias 40º05´12´´ e 
21,24m até o vértice V25, de coordenadas N 9.309.813,02m e E = 272.312,18m, 333º04´35´´ e 55,35m até o vértice V26, 
de coordenadas N 9.309.862,37m e E = 272.287,11m, segue confrontando com Rua dos Marlins com as seguintes 
azimutes e distâncias, 68º54´44´´ e 26,72m até o vértice V27, de coordenadas N 9.309.871,98m e E = 272.312,04m, 
59º15´05´´ e 3,43m até o vértice V28, de coordenadas N 9.309.873,73m e E = 272.314,98m, 49º14´09´´ e 5,46m até o 
vértice V29, de coordenadas N 9.309.877,30m e E = 272.319,12m, 40º09´00´´ e 19,85m até o vértice V30, de coordenadas 
N 9.309.892,47m e E = 272.331,92m 26º44´30´´e 10,59m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro .   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.107,40. Os requerentes alegam 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 o Sr. Gutemberg do Amaral Gurgel, a Sra. Rayssa Virela 
Queiroz, o Sr. Thiago Bernardino de Sousa Castro, 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, 04.05.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

O faturamento do mercado 
editorial no ano passado caiu 
8,8% em relação a 2019, atin-

gindo um total de R$ 5,2 bilhões. Os 
dados foram divulgados ontem, 25, 
pela Pesquisa Produção e Vendas do 
Setor Editorial Brasileiro ano-base 
2020, realizada pela Nielsen Book, 
com coordenação da Câmara Bra-
sileira do Livro (CBL) e do Sindica-
to Nacional dos Editores de Livros 
(Snel).

O presidente do Snel, Marcos da 
Veiga Pereira, explicou que a queda 
decorreu, entre outros fatores, do 
fato de que o Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) não conse-
guiu ser executado em 2020. 

Marcos Pereira disse que em 
função da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), “apesar de todo 
o esforço de sua equipe, o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) não conseguiu se-
lecionar os acervos, mandá-los para 
as escolas, não obteve o quantitativo 
total, não pôde negociar com as edi-
toras, nem fazer os contratos no ano 
passado. Tudo foi feito no primeiro 
trimestre de 2021”. 

Em 2020, segundo Marcos Pe-
reira, o governo foi responsável por 
agregar R$ 1,4 bilhão ao faturamen-
to do setor editorial, contra R$ 1,6 
bilhão em 2019.

Marcos Pereira disse que “uma 
queda grande e muito surpreenden-
te” foi registrada no segmento de li-
vros religiosos, representada por um 
canal importante que é o sistema 

porta a porta, afetado pelo distan-
ciamento social. 

No mercado de educação, que 
engloba os subsetores de livros di-
dáticos e científi co, técnico e pro-
fi ssional, o presidente do Snel disse 
que a mudança já vem ocorrendo há 
muito tempo. “Você tem uma migra-
ção para ferramentas virtuais e, aí, a 
pandemia deve ter acelerado isso”. 

WILSON DIAS

GUI MAIA

Governo foi responsável por agregar R$ 1,4 bilhão ao faturamento do setor editorial em 2020

Faturamento do mercado editorial 
cai 8,8% em 2020 frente a 2019

LIVROS

INCENTIVO| Documento, intitulado Adote um amor e lançado no Dia da Adoção, explica como é o processo, 
quem pode adotar, quais custos e quanto tempo leva, entre outras dúvidas de quem deseja adotar no Brasil

No Dia Nacional da Adoção, ce-
lebrado nesta terça-feira, 25, o 
Ministério da Mulher, da Famí-

lia e dos Direitos Humanos (MMFDH) 
lançou uma cartilha para incentivar 
a adoção de crianças e adolescentes 
mais velhos, a chamada adoção tardia, 
e a adoção de crianças com defi ciência 
ou doenças raras. 

Intitulado Adote um amor, o mate-
rial explica como é o processo de ado-
ção, quem pode adotar, os custos para 
uma adoção, quanto tempo leva, entre 
outras das principais dúvidas de quem 
deseja adotar no Brasil. Atualmente, 
segundo dados do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), cerca de 5 mil crian-
ças estão na fi la da adoção e existem 
cerca 35 mil pais interessados. Mesmo 
assim, existe uma difi culdade enorme 
de adoção no caso de crianças mais 
velhas ou com defi ciência e por isso a 
fi la não é zerada. Do total de crianças 
em abrigos para adoção, cerca de 25% 
são portadoras de defi ciência ou de 
doenças raras. 

“A iniciativa de desenvolvimento 
da cartilha, lançada na data de hoje, 
é um importante material que visa 
incentivar e orientar os futuros pais 
e mães do nosso Brasil, informando 
sobre a cultura da adoção, de modo a 
incentivar que cada vez mais pessoas 

conheçam e optem pela adoção de 
crianças com defi ciência ou com do-
enças raras, como nanismo, albinismo, 
autismo, etc., considerando que lugar 
de criança é numa família”, afi rmou 
a secretária nacional dos direitos das 
pessoas com defi ciência, Priscila Gas-
par, durante a abertura de seminário 
virtual sobre o tema organizado pelo 
MMFDH. 

No capítulo que trata da adoção 
tardia, a cartilha fala das especifi cida-
des desse tipo de adoção e ainda dá di-

cas de fi lmes e outros materiais em ví-
deo que contam histórias de adoção de 
crianças e adolescentes, como forma 
de estimular os potenciais pais. Na par-
te que trata da adoção de crianças com 
defi ciência e doenças raras, a cartilha 
ressalta que é importante a dissemi-
nação de informações completas para 
que famílias em potencial reduzam as 
próprias barreiras. 

Atualmente, 55,6% dos pretenden-
tes habilitados afi rmam aceitar adotar 
crianças com alguma defi ciência.

 CNJ: Cerca de 5 mil crianças estão na fila enquanto existem cerca de 35 mil pais interessados

Cartilha estimula adoção de crianças 
mais crescidas e com deficiência



A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) informou 
nesta terça, 25, que autorizou 

o início dos testes do soro anti-Sars-
-CoV-2, desenvolvido pelo Instituto 
Butantan. Esta será a primeira vez que 
o soro será aplicado em voluntários 
humanos.

Pedido para a autorização para 
testar o soro, que é produzido em ca-
valo, em pacientes com a covid-19, foi 
feito pelo instituto no início de março. 
A expectativa do Butantan é que o soro 
possa ajudar a reduzir a letalidade e a 
gravidade da doença e aliviar o sistema 
de saúde. Nos testes em animais, como 
coelhos e camundongos, o soro já de-
monstrou a diminuição da carga viral e 
perfil inflamatório reduzido.

Na sequência, a Anvisa deu anuên-
cia para a pesquisa com seres humanos 
no dia 24 de março, mas mediante a as-
sinatura de um Termo de Compromis-
so que previa a entrega de informações 
complementares, que ainda não esta-
vam disponíveis naquele momento.

O teste em humanos é uma eta-

pa chave para que o instituto possa 
avançar no desenvolvimento do me-
dicamento e, posteriormente, solicitar 
seu registro junto à Anvisa, condição 
necessária para que ele seja usado no 
mercado.

A autorização concedida nesta 

terça-feira ocorreu após o Butantan 
submeter o novo protocolo clínico com 
as adequações necessárias para que o 
estudo possa ser iniciado em humanos. 
A Anvisa disse ainda que a autorização 
ocorreu após uma avaliação criteriosa 
dos aspectos técnicos e de segurança. 
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PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA 
 
ITINGA MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.591.773/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
Extração Mineral, da substância Granito em um uma área de 2,34 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Parelhas-RN. 

Itinga Mineração LTDA 
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
A empresa M. DIONISIO DE MEDEIROS FILHO - EPP, de CNPJ: 03.033.221/0001-54, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS para o Comércio Varejista de Madeiras e Artefatos, localizada na Rua Maestro Júlio 
José dos Santos, nº. 110 – Matadouro – Jardim do Seridó/RN. 
 

MANOEL DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO 
Sócio Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 

 
O Senhor ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA, de CPF: 093.406.020-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplificada - RLS para a atividade de Extrativismo Mineral, localizada no Sítio Quintos de Baixo, 
s/n – Zona Rural – Parelhas/RN. 
 

ODULIO JOSÉ MARENSI DE MOURA 
Sócio Diretor 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-AC-0001-RN, localizado no 

Campo de Produção Acauã, município de Mossoró/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-RFQ-0043-A 

RN, localizado Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi/RN. 
 Renovação de Licença de Operação 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0058A-RN, localizado no Campo de 

Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0058-

ARN, localizado no Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 1-BJZ-0001-RN, localizado no Campo 

de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0059-A-RN, localizado no 

Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 3-BJZ-

0003-RN, localizado no Campo de Produção de Baixa de Juazeiro, município de Upanema-RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-BJZ-0003-RN, localizado no Campo 

de Produção de Baixa do Juazeiro, município de Upanema-RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 02 (duas) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 1-RMO-

0001-RN e 7-RMO-0006-RN, localizado no Campo de Produção Rio Mossoró, município de Mossoró/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 02 (duas) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-LV-

0065-D-RN e 7-LV-0067-D-RN, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de Caraúbas /RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BE-0018-RN, 

localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero de código 7-BR-0054-

RN, localizado no Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema-RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 06 (seis) linhas de surgência para os poços petrolíferos de códigos 7-BR-

0071-RN-A, 7-BR-0072-RN-A, 7-BR-0073-RN-A, 7-BR-0074-RN-A, 7-BR-0076-RN-A e 7-BR-0077-RN-A, localizado 
no Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema-RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 04 (quatro) poços petrolíferos de códigos 7-LV-0058D-RN, 7-LV-0061D-
RN, 7-LV-0068-RN e 7-LV-0069-RN, localizado no Campo de Produção de Livramento, município de 
Caraúbas/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

AUTO POSTO PADRE CICERO EIRELI, CNPJ: 26.698.386/0002-21 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos localizado no SITIO 
FERNANDO SN ZONA RURAL CEP: 59.215-000 no Município de NOVA CRUZ/RN. 

DEISE DA SILVA ARAUJO 
EMPRESÁRIA 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

RAQUEL ANDRE RODRIGUES (LUIZ PORFIRO GAS), CNPJ: 41.325.682/0001-90, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada no Sitio Santa 
Maria, 123, Casa A – Centro - CEP: 59.247-000 – Lagoa Salgada-RN. 

Raquel André Rodrigues 
Diretora 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

R R DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, 02.842.814/0001-07, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Operação nº 2020-155155/TEC/LO-0221, com prazo de validade até 18/05/2027, para um Posto Revendedor 
de Combustível, localizado a Av. Nossa Senhora da Conceição, nº 4, Centro, Antônio Martins/ RN CEP: 
59.870-000. 
 

Roseana de Freitas Ramos 
Proprietária 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Via Limpa Serviços Ambientais e locação de Equipamentos LTDA inscrito sobre CNPJ: 15.138.716/0001-
27 torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para Transporte de Resíduos Perigosos 
com capacidade de 15 ton, localizado na Rodovia BR 101 Norte, 905, Distrito Industrial, São Gonçalo do 
Amarante – RN. 

RICARDO CESAR DE AGUIAR 
Sócio Proprietário 

 

Soro produzido em cavalo já demonstrou a diminuição da carga viral em texte com animais

Anvisa autoriza realização de testes 
de soro anticovid em humanos

ALTERNATIVA

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

 INSTITUTO VITAL BRASIL

COVID-19 | No índice acumulado, o País já soma 452.224 perdas e 16.195.981 casos confirmados desde o 
início da pandemia. Média móvel de diagnósticos, que elimina distorções com fins de semana está 65.785

Em meio à nova alta de novos 
casos, o Brasil registrou 2.198 
mortes por covid-19 nas últimas 

24 horas, segundo dados compilados 
pelo consórcio de veículos de imprensa 
nesta terça-feira, 25. No índice acumu-
lado, o País já soma 452.224 perdas e 
16.195.981 casos confirmados desde o 
início da pandemia.

De acordo com o balanço, também 
foram notificados 74.845 novos diag-
nósticos da doença no último dia, in-
dicando tendência de aumento desde 
a semana passada. A média móvel de 
diagnósticos, que elimina distorções 

entre dias úteis e fim de semana, está 
65.785, um aumento de 8% na compa-
ração com 14 dias atrás.

As recentes subidas têm deixado 
médicos e pesquisadores apreensivos. 
Especialistas já vinham alertando que 
o pico ainda não tinha passado no Bra-
sil, mas em muitos lugares optou-se 
pela flexibilização das regras de iso-
lamento social. Em outros, governos 
endureceram as medidas.

Já a média de mortes continua em 
queda e chegou à marca de 1.835 nesta 
terça. O patamar, no entanto, é o mes-
mo de março, quando o País iniciou o 

período mais crítico da pandemia até 
aqui. 

No ano passado, o Brasil demorou 
quase cinco meses para chegar aos pri-
meiros 100 mil mortos e outros cinco 
meses para chegar aos 200 mil, marca 
que foi atingida já em 21 de janeiro. 
Nesta semana, cerca de quatro meses 
depois, as mortes mais do que dobra-
ram e ultrapassaram a marca dos 450 
mil.

Os dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de imprensa em 
parceria com 27 secretarias estaduais 
de Saúde. 

Já a média de mortes continua em queda e chegou à marca de 1.835. Patamar é o mesmo de março, quando o País iniciou período mais crítico

Brasil contabiliza 2.198 mortes em 
24 horas, com 74,8 mil novos casos



O grupo Latam não pretende se 
desfazer de sua operação brasi-
leira, de acordo com o presiden-

te da empresa no Brasil, Jerome Cadier. 
“Não há nenhuma intenção de separar 
a operação Brasil do grupo. A força da 
Latam está na complementaridade das 
operações (nos diferentes países). Se-
parar não faz sentido econômico para 
o grupo”, disse o executivo. 

A declaração foi feita após a Azul 
divulgar, na noite de segunda-feira, 24, 
uma nota em que afirma que a conso-
lidação do setor é uma “tendência” no 
pós-pandemia e que está em “uma po-
sição forte para conduzir um processo 
nesse sentido”, em uma sinalização de 
que está interessada em comprar a 
concorrente. 

Também na segunda-feira, a La-
tam anunciou que encerrou o acordo 
de compartilhamento de voos com a 
Azul. A parceria havia sido firmada no 
ano passado, no pior momento da crise 
para o setor. A ideia era que ela ajudas-
se as empresas a alavancar as receitas.

Cadier voltou a dizer, nesta terça-
-feira, 25, em entrevista ao Estadão, 

que o acordo foi encerrado porque fi-
cou aquém das expectativas. Afirmou 
ainda que não houve conversas para 
vender a empresa. Segundo fontes do 
mercado, porém, a Azul vinha aumen-
tando a ofensiva.

 A Latam afirma que está voltando 
a crescer no Brasil. Apesar de março 

e abril terem sido meses difíceis para 
o setor, a companhia percebeu uma 
melhora em maio e projeta estar 
operando com 90% da capacidade 
em dezembro, na comparação com o 
mesmo mês de 2019. No mês passado, 
a aérea operou com 38% e, agora, está 
com 49%.
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SPE Costa das Dunas Energia S.A., 10.401.225/0001-03, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 
20/05/2027, em favor do empreendimento Parque Eólico Costa das Dunas, 
localizado na Fazenda Santa Célia s/nº, Zona Rural do município de Touros/RN.

Rodolfo Sirol
Diretor de Sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, torna público para conhecimento dos 
interessados a Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 14 
da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 26/2013. O Edital estabelecendo as 
condições e demais informações necessárias à participação poderá ser obtido no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal, Av. dos Arrecifes, 1710, Centro, no horário das 08:00 às 12:00, 
de segunda a sexta-feira, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser 
entregues até as 12:00 horas entre os dias 26/05/2020 à 28/06/2021, no Setor de Licitações, 
com abertura dos envelopes para o dia 30/06/2021, às 09h00min, conforme endereço acima, 
conforme especificado no edital da Chamada Pública Nº 01/2021.

São Miguel do Gostoso/RN, 25 de maio de 2021
Gercinaldo Farias dos Anjos

Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
DUNA ENERGIA S.A., CNPJ: 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-PML-46-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-PML-51-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-PML-52-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-PML-54-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-PML-56-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-PML-58-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-RE-50-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de 
Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-RE-52-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de 
Areia Branca / RN. 
 Licença de Instalação – LI para o poço 7-RE-59-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de 
Areia Branca / RN. 

Harvey David Gardiner 
DIRETOR 
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PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA 
 

ITINGA MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.591.773/0001-03, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para 
Extração Mineral, da substância Granito em um uma área de 8,85 hectares com volume de 1.500 m³/mês, na 
zona rural do Município de Parelhas-RN.  

Itinga Mineração LTDA 
Requerente/Proprietário 

 

EDITAL CONVENÇÃO COLETIVA SINDCONT- RN 2021/2022 

O SESCON – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Norte convoca a todos a participarem da 
reunião referente a Convenção Coletiva do SINDCONT-RN 2021/2022 no dia 08/06/2021 às 17hrs, na sede do 
SESCON-RN localizada na Av. Romualdo Galvão, 470 – Barro Vermelho – Natal/RN.  

Natal/RN, 28 de maio de 2021. 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

SM Geração de Energia Eólica S/A, inscrita no CNPJ: 13.783.102/0001-72, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Prévia – LP, em favor da Central Geradora Fotovoltaica Santa Rita, composta pelas usinas 
fotovoltaicas de I a IV, localizada no município de São Miguel do Gostoso e Touros. 

SM GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA S/A 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 
  
TrêsM Empreendimentos Ltda, CNPJ N. 04.565.018/0004-34 torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão  da Renovação de Licença de 
Operação – RLO nº 2019-147049/TEC/RLO-0954  com prazo de validade até 24/05/2027, em favor da TrêsM 
Empreendimentos Ltda., atividade de carcinicultura,  Localizada na Fazenda Trapiche Furado, Ilha de Santana, 
S/N, Zona Rural - Macau/RN.  
  

Orígenes Monte Neto 
Sócio Proprietário 

 

POLÍCIA |  De acordo com TJ de Goiás, processo em questão envolvia dez vítimas apresentadas pelo 
Ministério Público, mas Justiça rejeitou acusação em nove delas e processo seguiu com apenas uma

O juiz Renato César Dorta Pinhei-
ro, titular da comarca de Abadi-
ânia, condenou nesta terça-fei-

ra, 25, João Teixeira de Faria – o João 
de Deus – a dois anos e seis meses de 
reclusão por violação sexual mediante 
fraude. Com essa decisão, as penas 
impostas ao médium já ultrapassam 
64 anos.

De acordo com o Tribunal de Jus-
tiça de Goiás, o processo em questão 
envolvia dez vítimas apresentadas pelo 
Ministério Público do Estado, mas a 
Justiça rejeitou a acusação em relação 

a nove delas e o processo seguiu com 
apenas uma.

João de Deus responde a mais de 
uma dezena de ações ainda não sen-
tenciadas. O médium já foi condenado 
estupros contra cinco mulheres (40 
anos em regime fechado), violação se-
xual mediante fraude contra duas mu-
lheres e estupro de vulnerável contra 
outras duas (19 anos e quatro meses 
em regime fechado) e porte ilegal de 
armas (quatro anos em regime aberto).

O líder religioso nega as acusações 
de abuso sexual. Todas as condenações 

estão em fase de recurso no Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás.

O médium ficou preso entre de-
zembro de 2018 e março de 2020 no 
Complexo Prisional de Aparecida de 
Goiânia, na região metropolitana da 
capital, mas deixou o presídio para 
cumprir pena em regime domiciliar 
por pertencer ao grupo de risco em 
caso de contágio pela covid-19. 

Desde então, é obrigado a usar 
tornozeleira eletrônica e está proibido 
de manter contato com testemunhas e 
vítimas.

João de Deus responde a mais de uma dezena de ações ainda não sentenciadas. Médium já foi condenado por estupros contra cinco mulheres

Juiz condena João de Deus em 
mais uma ação por violação sexual

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL VIA AP

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Declaração foi feita após a Azul sinalizar que está interessada em comprar sua concorrente

Latam não pretende vender 
operação, diz presidente no Brasil

MERCADO
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Firmeza

Que mulher � rme a médica 
Mayra Pinheiro, ouvida ontem 
na CPI da Pandemia. Manteve-
se transparente, fala baixa, sem 
exageros, serena, pro� ssional. 
Comportou-se como uma dama 
e mostrou-se uma técnica 
competente.

Piada pronta
A ex-presidente Dilma Rousse�  

passou mal e foi internada, nesta 
segunda-feira à noite. O que chamou 
a atenção do colunista foi o nome do 

hospital para onde levaram a petista: 
Moinhos de Vento, em Porto Alegre. 
Danado é se ela inventar de querer 
estocar o vento por lá.

Urubu
 O juiz Marcos Augusto 

Ramos Peixoto decidiu que vão 
continuar no banco dos réus 
oito dos 11 denunciados pelo 
Ministério Público, em janeiro, 
por responsabilidade no incêndio 
no Ninho do Urubu, que resultou 
na morte de 10 jovens atletas do 
Flamengo e feriu outros três, em 

fevereiro de 2019. Entre eles, o ex-
presidente do rubro-negro Eduardo 
Bandeira de Mello.

Ameaça
Alerta: existe a possibilidade de 

uma nova crise na saúde global. Uma 
variação do vírus da gripe aviária 
chamada de H5N8 foi apresentada 
por pesquisadores chineses com 
potencial de se disseminar entre 
humanos.

Ameaça 2

Weifeng Shi e George F. Gao 
explicaram que o H5N8 pode se 
propagar rapidamente entre aves do 
mundo e, consequentemente, atingir 
as pessoas, já que o vírus tem alta 
capacidade de ligação ao receptor 
do tipo humano. Os primeiros casos 
de infecção aconteceram na Rússia, 
em dezembro de 2020, mas só foram 
con� rmados em fevereiro deste ano.

Ameaça 3
De acordo com informações 

da agência de saúde russa, os 
pacientes não apresentaram 

sintomas relevantes e a doença 
não apresentou transmissão entre 
humanos. Os cientistas chineses 
são os mesmos que, em dezembro 
de 2019, alertaram sobre o perigo 
do SARS-CoV-2 e ambos não se 
mostraram otimistas sobre os efeitos 
na população da nova mutação do 
vírus da gripe aviária.

Livro
Sugestão de leitura: Plano de 

Ataque – A história dos vôos de 
11 de setembro, escrito por Ivan 
Sant’Anna.

JOÃORICARDO

PILAR OLIVARES

FINANÇAS | Nos últimos 12 meses, a variação está em 7,27%, acima dos 6,17% registrados nos 12 meses anteriores. Maior impacto foi da alta da 
energia elétrica: 2,31%. Dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IP-
CA-15), conhecido como prévia 

da in� ação, apresentou em maio alta 
de 0,44%. O índice � cou abaixo da ta-
xa de abril (0,60%) e acumula alta de 
3,27% no ano. Nos últimos 12 meses, 
a variação está em 7,27%, acima dos 
6,17% registrados nos 12 meses ante-
riores.

Os dados foram divulgados hoje 
(25), no Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE). É o maior resultado para um 
mês de maio desde 2016, quando o 
índice foi de 0,86%. Em maio de 2020, 
� cou em -0,59%.

O maior impacto na prévia da 
in� ação foi o grupo saúde e cuidados 
pessoais, que subiu 1,23%, após au-

mento de 0,44% em abril. O grupo foi 
in� uenciado pelo reajuste de 10,08% 
nos medicamentos.

Individualmente, o maior impacto 
veio da alta na energia elétrica, que 
subiu 2,31%, dentro do grupo habi-
tação, que teve aumento de 0,79%. O 
IBGE destacou que, em maio, passou 
a vigorar a bandeira tarifária vermelha 
patamar 1, depois de quatro meses na 
amarela, que acrescenta R$ 4,169 na 
conta de luz a cada 100 quilowatts-ho-
ra consumidos. Também contribuíram 
para a alta os reajustes nas contas 
de luz de Fortaleza (8,27%), Salvador 
(5,83%) e Recife (5,40%).

O aumento de 1,45% no gás de bo-
tijão também foi destacado pelo IBGE, 
registrando o 12º mês consecutivo de 
reajuste, embora menor que em abril 

(2,49%).
A alimentação no domicílio pas-

sou de aumento de 0,19% em abril para 
0,50% em maio, contribuindo para a 
aceleração de 0,48% no grupo alimen-
tação e bebidas. As carnes subiram 
1,77% e acumulam alta de 35,68% em 
12 meses, enquanto o tomate subiu 
7,24%, após cair 3,48% em abril. O pre-
ço das frutas recuou 6,45% em maio.

DEFLAÇÃO
O único grupo que teve de� ação 

em maio foi o de transportes (-0,23%), 
in� uenciado pela queda de 28,85% 
nas passagens aéreas. Houve recuo 
também nos transportes por aplicativo 
(-9,11%) e no seguro voluntário de veí-
culo (-3,18%). 

Os automóveis novos � caram mais 

caros 1,16%, o conserto de automóvel 
subiu 1,05% e a gasolina aumentou 
0,29%, acumulando alta de 41,55% nos 
últimos 12 meses. O IBGE registrou 
aumento também nas tarifas do metrô 
(0,46%) e do ônibus urbano (0,25%).

Por região, Brasília foi a única re-
gião com de� ação em maio, onde o 
IPCA-15 � cou em -0,18%. A queda foi 
in� uenciada pelas passagens aéreas 
(-37,1%), gasolina (-1,42%) e frutas 
(-10,03%). O maior índice no mês foi 
observado em Fortaleza (1,08%), com 
as altas da energia elétrica (8,27%) e 
dos produtos farmacêuticos (3,51%).

A coleta de preços do IPCA-15 
ocorreu entre 14 de abril e 13 de maio 
de 2021, sendo comparados com os 
valores vigentes de 16 de março a 13 de 
abril.

A coleta de preços do IPCA-15 ocorreu entre 14 de abril e 13 de maio de 2021, sendo comparados com os valores vigentes de 16 de março a 13 de abril. A variação em 12 meses está em 7,27%

Prévia da inflação tem maior resultado 
para maio dos últimos 5 anos: 0,44%

BALANÇO

As vendas do Tesouro Di-
reto superaram os resgates, 
em abril, em R$ 614 milhões. 
No mês, as vendas atingiram 
R$ 2,171 bilhões. Já os resgates 
somaram R$ 1,557 bilhão, sen-
do R$ 1,531 bilhão relativos a 
recompras e R$ 26,3 milhões 
a vencimentos. Os números 
constam do balanço do Tesou-
ro Direto divulgado ontem, 25, 
em Brasília, pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.

O balanço mostra que os 
títulos mais procurados pelos 
investidores foram os indexa-
dos à in� ação (Tesouro IPCA+ 
e Tesouro IPCA+ Juros Semes-
trais), cuja participação nas 
vendas atingiu 42,7%. O título 
indexado à Selic (Tesouro Selic) 
correspondeu a 36,5% do total e 
os pre� xados, 20,8%.

Em relação ao prazo de 
emissão, 15,3% das vendas no 
Tesouro Direto no mês corres-
ponderam a títulos com ven-
cimentos acima de dez anos. 
As vendas de títulos com prazo 
entre cinco e dez anos represen-
taram 48,9% e aquelas com pra-
zo entre um e cinco anos, 35,8% 
do total.

VENDAS DO 
TESOURO DIRETO 
SUPERAM RESGATES 
EM R$ 614 MILHÕES

MARCELO CASAL JR

Balanço foi divulgado nesta terça,25



Além do lançamento da campa-
nha, durante a cerimônia foi 
instalado o Comitê Gestor da 

Política Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas. Instituído por decreto 
em fevereiro deste ano, o órgão in-
tegrará a estrutura do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, mas será 
composto também por representantes 
dos ministérios da Mulher, Família e 
Direitos Humanos; Cidadania e Saúde, 
além de integrantes indicados pelo Po-
der Judiciário, Ministério e Defensoria 
Públicos, peritos criminais, Conselhos 
Tutelares, Conselhos de Direitos Hu-
manos e sociedade civil.

Entre as competências do comitê 
destacam-se o monitoramento à im-
plementação da Política Nacional de 
Busca de Pessoas Desaparecidas e o 
fomento à cooperação entre o governo 
federal, estados, Distrito Federal e mu-
nicípios para o mapeamento e preven-
ção e busca de pessoas desaparecidas. 
O comitê também atuará no desenvol-
vimento de estudos, debates e pesquisa 
sobre o tema, podendo apresentar pro-
postas de edição e de alteração de atos 
legislativos e normativos.

Ao discursar, a ministra da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, Damares 
Alves, afi rmou que o Brasil não sabe ao 
certo quantas crianças desaparecem 
no país anualmente. Fato que ela clas-
sifi cou como um “absurdo”.

“A primeira coisa que vamos fazer 
é descobrir quantas crianças estão 
desaparecendo, de fato, no Brasil. Só 

na Ilha do Marajó [MA], todos os anos, 
1,5 mil crianças nascem e não são re-
gistradas. Imaginem em todo o país. 
Como vamos saber quantas estão de-
saparecendo no Brasil se não sabemos 
ao certo nem quantas estão nascendo”, 
comentou a ministra, afi rmando que o 
país não pode mais “fechar os olhos” 
para “algo tão sério”.
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MARCELO CAMARGO

O Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública lançou nesta 
terça, 25, uma campanha para 

coletar, voluntariamente, material 
genético de parentes de pessoas desa-
parecidas em todo o país. O objetivo 
é abastecer o Banco Nacional de Per-
fi s Genéticos e, por meio de exames 
biológicos, auxiliar na eventual iden-
tifi cação de desaparecidos. Segundo 
o ministério, cerca de 80 mil pessoas 
desaparecem no Brasil todos os anos.

O anúncio de lançamento da Cam-
panha Nacional de Coleta de DNA de 
Familiares de Pessoas Desaparecidas 
acontece no dia em que se celebra o 
Dia Internacional das Crianças Desa-
parecidas, mas as ações propriamente 
ditas ocorrerão entre 14 e 18 de junho, 
em todo o território brasileiro, em lo-
cais que serão anunciados pelas secre-
tarias estaduais de Segurança Pública.

Parentes de pessoas desapareci-
das, preferencialmente de primeiro 
grau (pai e mãe, fi lhos, irmãos) ou pes-
soas com quem a desaparecida tenha 
tido fi lhos, serão incentivadas a forne-
cerem mostras do próprio material ge-
nético, que é obtido de forma indolor. 
Familiares e pessoas próximas tam-

bém podem entregar itens pessoais 
pertencentes à pessoa desaparecida, 
tais como escova de dentes ou cabelo; 

óculos, aparelho ortodôntico; dente 
de leite; aparelho de barbear; aliança 
e outros objetos nos quais os técnicos 

possam encontrar material genético.
Criado em 2013, com o objetivo 

principal de auxiliar investigações cri-

minais por meio da perícia de material 
genético, o Banco Nacional de Perfi s 
Genéticos conta com menos de 3 mil 
amostras cadastradas de material ge-
nético. De acordo com o ministério, o 
uso da tecnologia de ponta pode aju-
dar na localização por meio da identi-
fi cação de vínculo genético de pessoas 
encontradas com as cadastradas no 
banco nacional.

“O lançamento desta campanha, 
esta coleta [de material genético], são 
fundamentais e vai ajudar, mas não 
basta”, disse o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson Torres, 
durante cerimônia realizada esta ma-
nhã, na sede do ministério, em Brasí-
lia. “Não temos mais tempo a perder. 
A sociedade nos cobra uma atitude em 
relação às pessoas desaparecidas, em 
especial às crianças. De certa forma, é 
uma omissão do Estado não se fazer 
presente e não ajudar a buscar estas 
pessoas, estas crianças, e buscar mi-
nimizar o sofrimento”, acrescentou o 
ministro, admitindo que o Estado pre-
cisa ser mais “proativo”, inclusive para 
orientar os profi ssionais da segurança 
pública de todo o país a lidarem de for-
ma adequada com o problema.

Governo lança campanha para 
encontrar pessoas desaparecidas
GENÉTICA | Anúncio de lançamento da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas acontece no dia em que se celebra Dia Internacional das 
Crianças Desaparecidas, mas ações ocorrerão entre 14 e 18 de junho, em todo o território brasileiro; locais que serão anunciados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública

Para  ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, lançamento da campanha é fundamental e vai ajudar muito: “mas não basta”

MARCELO CAMARGO

Ao discursar, ministra Damares Alves classifica como “absurdo” a falta de dados no Brasil 

“País não sabe quantas crianças 
desaparecem por ano”, diz ministra

AGÊNCIA BRASIL

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) publicou ontem. 
25, uma cartilha voltada pa-

ra clientes de companhias aéreas, 
em que esclarece as dúvidas mais 
comuns sobre direitos no caso de-
sistência ou alterações de viagem, 
atrasos, cancelamentos de voos, 
problemas com bagagem e outros 
pontos. 

A cartilha, feita em parceria 
com a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e a Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), descre-
ve, por exemplo, quais cuidados o 
passageiro deve tomar para cada 
problema e aponta as normas es-
pecífi cas que regulamentam cada 
situação. 

A publicação incentiva os clien-
tes que se sentirem lesados a bus-
carem uma solução por consenso 
com as companhias aéreas, por 
meio, por exemplo, da plataforma 
consumidor.gov.br, mantida pela 
Senacon e que faz a ponte entre 
empresas e consumidores. 

O cliente pode sempre acionar o 
Judiciário, mas a ideia é que primeiro 
seja buscada a solução pelo diálogo, 

sem a necessidade de uma sentença, 
frisou o ministro Luiz Fux, presiden-
te do CNJ, ao lançar a cartilha, na 
manhã desta terça-feira, 25.

“Por certo, o aprimoramento 
das políticas públicas de defesa do 
consumidor passa, necessariamen-
te, por iniciativas voltadas ao estí-
mulo à desjudicialização”, afi rmou 
o ministro.

Publicação incentiva busca por consenso

Cartilha do CNJ orienta sobre 
direitos de clientes de aéreas

CONSUMIDOR
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RICARDO MORAES

A 36ª Vara Criminal do Rio de 
Janeiro decidiu manter ação pe-
nal contra oito dos 11 denuncia-

dos pelo incêndio no centro de treina-
mento do Flamengo, conhecido como 
Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. 
O juiz Marcos Augusto Ramos Peixoto 
rejeitou denúncia contra o ex-diretor 
de base, Carlos Noval, e o engenheiro 
Luiz Felipe Pondé. O monitor Marcus 
Vinícius Medeiros foi absolvido da acu-
sação de envolvimento no incêndio.

Os outros oito denunciados con-
tinuam como réus no processo, entre 
eles, o ex-presidente do Flamengo, 
Eduardo Bandeira de Mello, um ex-di-
retor e um engenheiro do clube. Eles 
vão responder por incêndio culposo 
qualificado pelos resultados de morte 
e lesão grave.

A Justiça considerou que o clube 
preferiu pagar multas recorrentes ao 
Poder Público em vez de procurar se 

adequar às exigências feitas pelo Corpo 
de Bombeiros.

O incêndio, em fevereiro de 2019, 

resultou na morte de dez jovens atletas 
da base do Flamengo. Outros três ado-
lescentes ficaram feridos.

Incêndio, em fevereiro de 2019, resultou na morte de dez jovens atletas da base do Flamengo.

Justiça mantém ação contra 8 
acusados de incêndio no Ninho 

FLAMENGO

VITÓRIA | Gabriel superou na semifinal o potiguar Ítalo Ferreira, vice-lider no ranking. Na sequência, enfrentou 
o australiano Morgan Cibilic e venceu. É o 2º título do brasileiro que chegou a quatro finais em cinco etapas

O bicampeão mundial Gabriel 
Medina disparou na classifi-
cação do Circuito Mundial de 

Surfe na madrugada desta terça-feira 
(25) após vencer a etapa Rottnest Sear-
ch, na Austrália. Antes de conquistar o 
título, o segundo na temporada, Medi-
na superou na semifinal o compatriota 
potiguar, Ítalo Ferreira, vice-lider no 
ranking. Na sequência, surfou melhor 
que o australiano Morgan Cibilic e 
levantou o troféu de Rottnest Search, 
a quarta e última etapa da “perna aus-
traliana” que só teve brasileiros no alto 
do pódio.

“Esse troféu é especial para mim, 
porque tem muita história. Quando 
eu comecei a competir no CT, meu 
sonho era disputar os eventos do Sear-
ch para surfar ondas perfeitas e agora 
estou aqui novamente, com este troféu 
incrível, disse Medina em entrevista à 
World Surf League (WSL). 

“Eu estava bem triste esse ano e 
nem queria vir para cá. Mas, minha 
mulher (Yasmim Brunet) falou: vamos, 
você está surfando, treinando, por que 
não está feliz? No final, foi a melhor de-
cisão. Senti que superei as expectativas 
em todos os eventos aqui e todo mun-
do tem dias difíceis. O importante é ser 
forte, que tudo tem a sua recompensa”, 
revelou o surfista do litoral paulista, 
que só nesta temporada chegou a qua-
tro finais em cinco etapas disputadas. 

Após dois dias de paralisação da 
etapa devido às condições do mar, a 
disputa foi retomada nesta madruga-
da, ainda com frequência reduzida de 
ondas. Na primeira semifinal, o dono 

da casa Morgan Cibilic (nota final 
10.67) eliminou Liam O’Brien (8.33). 

Medina já participou de quatro das 
cinco finais da temporada do Circuto 
Mundial de surfe. A outra semi teve 
embate verde e amarelo: o paulista Me-
dina contra o potiguar Ítalo, ainda com 
ondas fracas. Mesmo assim, Medina 
sobrou diante do compatriota,  tam-

bém campeão mundial, com nota final 
13.70 contra 7.17 do potiguar. 

No confronto final, Medina e o 
autraliano Morgan Cibilic travaram 
uma disputa equilibrada no início da 
bateria. Após surfar uma esquerda e 
sair com rasgadas em velocidade, Me-
dina obteve nota 7.00. Já o adversário 
fez 7.27. Já a 19 minutos para o fim da 
bateria, Medina sobrou no mar austra-
liano, recebendo 8.50, com somotário 
de 15.50. Na sequência, o australiano 
ficou esperando a onda perfeita para 
tentar superar a nota de Medina, mas o 
mar não colaborou, e o título ficou com 
o brasileiro.

A próxima etapa será na onda 
artificial de Surf Ranch, na Califórnia 
(Estados Unidos) no período de 18 a 20 
de junho.

Gabriel Medina levantou troféu de Rottnest Search, 4ª e última etapa da “perna australiana” 

Surfe: Medina vence e dispara 
na liderança do Circuito Mundial 

MATT DUMBAR

15.50
Nota do brasileiro na 

final contra Morgan Cibilic

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na 
AV. Sen. Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de validade de 21/05/2025, a 
Licença de Operação Nº 2018-119620/TEC/LO-0086, referente ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), bacias 1, 2, 3 e 4 do município de Caicó, no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º José Guilherme de Andrade Guedes
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

Nos termos da Leis Federais nº (s) 10.520/2002 e Lei 8666/1993, artigo 43 § VI, com redação dada 
pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998 e Leis complementares nº 123/2006 e 
147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, decretos 
municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – 
SEGES/MP; ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico  nº 19/2021, realizada em 
06/04/2021, a saber:
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM PARA USO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E 
COMBATIVAS AO CORONAVÍRUS (COVID-19);
Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI- CNPJ: 19.458.719/0002-80, saiu 
vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de R$ 45.250,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e 
cinquenta reais).

Jardim do Seridó/RN, em 25 de maio de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

 
Em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 11.488/ 2007, 8666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, 
com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998, como as leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP;
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM PARA USO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E 
COMBATIVAS AO CORONAVÍRUS (COVID-19);
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 19/2021 com início 19 de 
março de 2021, realizada em 06 de abril de 2021 (terça-feira), mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da empresa relacionada a 
seguir:
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI- CNPJ: 19.458.719/0002-80, saiu vencedora nos 
itens: 1, 2; totalizando o valor de R$ 45.250,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Jardim do Seridó/RN, 25 de maio de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

Em cumprimentos as leis n° 10.520/2002, 11.488/ 2007, 8666/1993 nos termos do artigo 43, inciso VI, 
com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, alterada pela Lei nº 9.648.98/1998, como as leis 
complementares nº 123/2006 e 147/2014 e suas alterações e os decretos nº 10.024/2019, 
7.746/2012, 8.538/2015, decretos municipais nº 1254-b/2017 e 1254-c/2017 e instruções normativas 
01/2010 – SLTI/MP e 03/2018 – SEGES/MP;
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 033/2021 com início 29 de 
abril de 2021, realizada em 18 de maio de 2021 (terça-feira), mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da empresa relacionada a 
seguir:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
HOSPEDAGENS, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empresa: J S FERREIRA - POUSADA- CNPJ: 32.483.656/0001-07, saiu vencedora nos itens: 1, 2; 
totalizando o valor de R$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Jardim do Seridó/RN, 25 de maio de 2021
Jose Amazan Silva
Prefeito Municipal
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Programas e transmissões esportivas
Foi muito bom ler Ruy 

Castro, em sua coluna da última 
segunda-feira na Folha, sob o 
título “A novilíngua do Brasil” e 
com todo o seu talento, comentar 
os termos que agora são usados 
por narradores, comentaristas, 
treinadores e até alguns jogadores 
de futebol.

Por favor, nem de perto 
qualquer pretensão, mas um 
assunto, que sem a mesma 
categoria, claro, também já foi 
abordado por aqui. Sopinha de 

novas palavras, com a pretensão de 
substituir expressões tradicionais 
ou aquelas usadas ao longo de 
tempos, desde os campinhos 
de terra aos mais importantes 
estádios do mundo.

Um “diferentês” que, 
desculpem os envolvidos, beira 
o ridículo – valendo-se de coisas 
como “propositivo”, “reativo”, 
“leitura adequada”, “performar”, 
“sinapse no último terço”, 
“resiliente” e outras tantas.

Entre o pessoal da bola, os 

da chuteira, que já foi chanca, e 
mesmo os verdadeiros torcedores, 
quase ninguém sabe o que a 
maioria signifi ca. E fazem muito 
bem em nem querem saber. Vamos 
baixar um pouquinho bola.

Como bem disse o craque Ruy 
Castro, o futebol, na verdade, está 
apenas refl etindo “uma novilíngua 
geral no Brasil, em que as palavras 
perfeitamente válidas estão sendo 
canceladas e substituídas por 
outras aprendidas de ouvido na 
internet”.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
A TV Com, do Fernando Mauro, 

também vai exibir as provas da 
Indy...Mas só em VT. A TV 

Cultura tem exclusividade para o 
ao vivo.Helena Vieira, que era do 
jornalismo da Record, foi para a 

CNN Brasil.
Sabrina Sato, assim como foi em 

“Game dos Clones”, quando mudou 
para uma casa na Granja Viana, 
está fazendo agora com o “Ilha 
Record”...Já foi com a família 

inteira para Paraty...As gravações 
estão previstas para começar na 

próxima semana, terça ou quarta-
feira.Nesta quarta, 17h, já será 

disponibilizado o novo “Programa 
de Todos os Programas”, com Dani 
Bavoso e este que vos fala...Entre 

outros assuntos, uma entrevista 
com Márcia Goldschmidt, direto 
de Barcelona.Galvão Bueno 

deu o toque: o “Bem, Amigos!” 
apresentará novos cenários na 

próxima segunda-feira...
Os testes e pré-lights necessários 
estão marcados para este próximo 

sábado.

HORÓSCOPO

O dia trará desapegos e mudança nos padrões de 
consumo. Recorra à família ou amizade de longa data, 
se tiver um imprevisto fi nanceiro. Valores afetivos 
contarão pontos nas escolhas e decisões. Conversas 
íntimas revelarão sentimentos e desejos.

Decida investimentos, resolva assuntos fi nanceiros e 
planeje o futuro. O dia trará cenário positivo, segurança 
nas relações e horizontes mais amplos. Passo maior no 
trabalho garantirá prestígio e projeção. Compartilhe 
conhecimentos e ganhe reputação e relevância. 

A busca de estabilidade fi nanceira continuará 
como tema principal. Refl ita sobre o futuro, missão 
no mundo e plano de carreira. Você encontrará 
alternativas para vencer obstáculos e produzir 
melhores resultados. 

Emoções à fl or da pele, sincronicidades e clima mágico 
envolverão uma relação especial. Com Lua em seu 
signo, o amor falará mais alto e infl uenciará decisões de 
vida. Planeje mudanças e rumos. Resgates do passado 
também entrarão no menu do dia. 

Firme uma proposta de trabalho, ou negócio e ganhe 
tranquilidade. O dia trará conquista fi nanceira e maior 
proximidade com a missão. Vários planetas em seu 
signo anunciam novo ciclo de vida, poder pessoal e 
brilho. 

Dia sujeito a distrações e devaneios. Solte a imaginação, 
siga a intuição e aumente a sintonia com a força 
interior. Um pouco de privacidade e de recolhimento 
farão bem ao espírito. Bom para penar nas mudanças 
que deseja e avaliar sonhos. 

Bom momento para se expor, exercer seus talentos 
e brilhar. O dia destacará seus encantos e poder. 
Criatividade, autoconfi ança e entusiasmo com novos 
projetos manterão o astral em alta. Invista em você, 
cultive o amor próprio e fortaleça a identidade. 

Conversas carregadas de emoção inspirarão mudanças 
no projeto de vida. Compartilhe sentimentos e sonhos 
com uma amizade especial. Clima acolhedor nas 
interações de hoje darão força e coragem para vencer 
desafi os e concretizar projetos. 

Fortaleça seu núcleo, cuide da família, da casa, das 
necessidades pessoais e cultive a serenidade. O dia 
trará paz de espírito e sensação de proteção. Visualize 
os sonhos e as mudanças que deseja. Troca de 
confi dências e o carinho da família.

Perspectivas de crescimento profi ssional e fi nanceiro 
animarão o clima. Fase positiva para lançar projetos e 
conquistar espaço no trabalho. Imprima sua marcar em 
tudo que fi zer. O dia trará projeção e popularidade na 
carreira. Desenhe planos para o futuro a dois. 

Empatia e sensibilidade marcarão as interações 
de hoje. Deixe a vida fl uir. Novos relacionamentos 
chegarão naturalmente e tocarão o coração. Histórias 
comoventes de superação inspirarão refl exões. O 
pensamento se voltará para o futuro.

Resolva assuntos jurídicos e elimine pendências. 
Fase de realizar sonhos e expandir o projeto de vida. 
Fique de olho nas oportunidades de negócio e afaste 
fantasias negativas. A sorte caminhará ao seu lado, 
nesta fase de reconstrução e de novos investimentos.

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

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

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

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

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

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

Por outro lado
Vale destacar que os programas 

esportivos de maior repercussão, na 
TV ou rádio como um todo, ainda são 
aqueles que falam a linguagem da bola.

Driblam o esnobismo, a petulância 
e o intragável.

Confi ante
Como já noticiado por aqui, o 

SBT marcou para 5 de junho, noite 
de sábado, a estreia do reality de 
reformas “Te Devo Essa Brasil”, com 
apresentação de Dony De Nuccio, 
ex-Globo. “Dá muito trabalho, mas o 
programa tá sensacional”, diz Dony à 
coluna.

Faixa horária
O “Duelo de Mães”, da Ticiana 

Villas Boas, será exibido imediatamente 
após o “Jornal da Band”, a partir de 
setembro.

Na faixa de confronto, 
“Chiquititas”(SBT); 
“JR”/”Gênesis”(Record), e “Jornal 
Nacional”(Globo).    

Bruna Marquezine integra um 
time seleto de artistas que 
conseguem se manter na mídia 
e faturar alto com campanhas 
mesmo fora da televisão aberta.
Nesse momento, ela, 
embaixadora de uma das 
principais marcas esportivas do 
mundo, está envolvida em uma 
nova campanha.

DIVULGAÇÃO)

Presta atenção
Ainda falta bater o martelo, mas é 

muito possível que a Record transfira 
para janeiro ou fevereiro a exibição do 
“Quilos Mortais”, com Celso Zucatelli. 
Isto porque entre junho e dezembro 
serão muitos os lançamentos para 
este ano, entre “Ilha Record”, “Top 
Chef” e “A Fazenda”, por exemplo.

 

Futebol
A partir deste sábado, a Band 

começa a transmitir os jogos do 
campeonato brasileiro, Série C. 
Inicialmente para as regiões Norte e 
Nordeste, e cidades do interior de São 
Paulo.

 
Por outra

Anunciada há muito tempo, 
a saída dos canais da Newco 
do prédio principal do Grupo 
Bandeirantes no Morumbi, tão cedo 
não vai acontecer. Ainda mais agora 
com o BandSports às vésperas de 
transmitir a Olimpíada. Seria uma 
operação de muito risco. 
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