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Justiça libera entrega 
de respiradores 
retidos para o RN

Fátima anuncia envio 
de R$ 17 milhões para 
as prefeituras

Número de casos 
confirmados sobe 
para 646 no RN

Assembleia aprova 
calamidade em mais 
17 municípios do RN

Equipamentos estavam 
“presos” após medida do 
Ministério da Saúde

Do total, R$ 8,5 milhões serão 
destinados para o Programa 
Estadual de Transporte Escolar

Em todo o País, foram 2.678 
novos casos confirmados da 
Covid-19 nas últimas 24 horas

Agora, já são 73 municípios 
com decreto de calamidade 
pública reconhecido
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Chuvas elevam volume hídrico dos 
principais reservatórios potiguares

Clima 07

Chuvas que ocorreram por todo o Rio Grande do Norte nas últimas 24 
horas ajudaram a elevar as reservas hídricas potiguares, aponta boletim

Sueldo Maia / Igarn

No feriado da última terça-feira (21), açude Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes, sangrou após mais de 9 anos

Coronavírus gera retração de 25%
na atividade econômica do Estado

Impacto 07

Média diária de transações de compra e venda de produtos teve redução de 24,9% no RN. Volume movimentado passou
de R$ 310 milhões, média verificada no período anterior às medidas de restrição à circulação, para R$ 210 milhões por dia
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Em sua primeira entrevista 
coletiva, dada nesta quarta-
feira, o novo ministro da 

Saúde, Nelson Teich, não deixou 
exatamente claro o que ele entende 
pelo relaxamento do isolamento 
social, tema tão caro ao chefe dele, 
o presidente Jair Bolsonaro.

Ao mesmo tempo em que 
justifi ca o relaxamento por regiões 
mais ou menos atingidas pela 
pandemia do novo coronavírus, o 
ministro admite ainda não dispor 
de dados sobre o tamanho da 
transmissão, por conta de uma 
subnotifi cação justamente abafada 
pelos efeitos do isolamento imposto 
até aqui nos estados.

Explica-se. Na medida em 
que mais pessoas se isolaram 
em casa, deixando de ganhar as 
ruas com a mesma intensidade 
de antes, fatores que as levavam 
normalmente aos hospitais e 
pronto-atendimentos registraram 
queda signifi cativa.

Com menos carros transitando, 
o número de acidentes caiu, 
fazendo diminuir também o 
volume de clientes desse tipo de 
evento no sistema de saúde.

Nos EUA, o efeito do isolamento 
foi tão grande que até casos de 
enfarte e AVC caíram em Nova 
Iorque, epicentro no país da 

pandemia, para o espanto de 
intensivistas de hospitais.

Isso, porém, não parece 
ter reduzido as estatísticas de 
internação por eventos ligados 
ao Covid 19 em algumas regiões 
do País, notadamente São Paulo, 
Rio de Janeiro, Manaus, Ceará 
e Pernambuco, onde os números 
dispararam.

Sabe-se, a partir do exemplo 
de outros países duramente 
atingidos pelo coronavírus, que a 
tendência é o deslocamento rápido 
dos contágios das áreas mais 
populosas, onde metrôs, ônibus e 
vida cosmopolita nutrem o vírus 
das concentrações de que ele tanto 
precisa para se espelhar.

Não que o ministro esteja 
errado ao preconizar isolamentos 
maiores em certas áreas e menores 

em outras. O problema – como 
ele bem admite – é que os dados 
que permitirão esse manejo são 
exatamente escassos pela brutal 
subnotifi cação dos casos pelas 
razões já conhecidas, entre elas, a 
falta de testagem na população.

Considerando que, 
diferentemente de outros países, o 
Brasil nunca entrou em regimes 
próximos de uma quarentena – 
aliás, bem longe disso – a única 
coisa que seguramente se sabe está 
no volume de corpos que andam 
descendo a mais nos cemitérios. E 
eles são muitos.

Como contra fatos não há 
argumentos, o que fi ca claro até a 
presente data é que a carência de 
dados reconhecida pelo ministro só 
reforça a suspeita de que ele ocupa 
um cargo pela metade, que não lhe 
dá liberdade alguma de exercício 
pleno de suas próprias convicções.

Não é novidade neste governo 
em que ministros transitam pelo 
fi o de uma navalha manejada a 
partir da estrita vontade de um 
presidente que não convive nada 
bem com o contraditório, por 
menor que ele seja.

Que Deus permita que os dados 
dos quais carece o ministro da 
Saúde para exercer suas meias 
funções nos ajudem neste momento.

Dúvidas de um ministro
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Só no âmbito do Ministério da 
Infraestrutura, a projeção é que o Pró-
Brasil consuma cerca de R$ 30 bilhões 
em investimentos públicos para a 
retomada de cerca de 70 obras que 
estão paralisadas ou sendo tocadas 
abaixo da sua capacidade total. 
Entre elas, estão rodovias, ferrovias e 
terminais portuários.

BARES E RESTAURANTES
Depois da Fecomércio e da 

FCDL, nesta quarta-feira foi a vez 
de o Sindicato dos Hotéis, Bares e 
Restaurantes cobrar do Governo do 
Estado um plano para “retomada 
gradual” da atividade econômica do 
RN. Apontando prejuízos para o setor 
com a quarentena, a entidade pede 
que, no Dia das Mães - este ano, em 
10 de maio -, os bares e restaurantes 
possam funcionar no Estado, mesmo 
que com restrições.

RECURSO DE LULA I
O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) agendou na madrugada de 
quarta-feira (22) o julgamento em 
plenário virtual de um recurso 
apresentado pelo ex-presidente Lula 
no caso do triplex do Guarujá. A 
análise do caso começou ontem à tarde 
e deverá continuar até o próximo 

O presidente Jair Bolsonaro delegou ao ministro da 
Casa Civil, o general Walter Braga Netto, a condução 
de um plano de retomada da economia, chamado de 

Pró-Brasil, sustentado na reativação de obras públicas com 
recursos do Tesouro, como forma de evitar uma escalada do 
desemprego. Inspirado no “Plano Marshall”, em referência 
ao programa dos EUA de recuperação de países aliados 
após da Segunda Guerra Mundial, o programa deve durar 
dez anos.

Pró-Brasil

dia 28. A defesa do petista reagiu à 
medida, alegando que houve curto 
prazo para manifestação da defesa.

RECURSO DE LULA II
De acordo com o advogado 

Cristiano Zanin Martins, o fato 
do recurso ter sido agendado para 
julgamento na madrugada do mesmo 
dia “está em manifesto descompasso 
com as disposições regimentais” da 
Corte.

REITOR INTERINO
Repercutiu muito mal a decisão 

do MEC de nomear um reitor 
interino para o IFRN. A intervenção, 
provocada pelo fato de o reitor eleito 
estar respondendo a um processo 

administrativo disciplinar, foi 
interpretada por vários políticos e 
entidades como golpe na instituição.

IMPEACHMENT DO CHANCELER
O deputado federal Fausto 

Pinato (PP-SP), que preside frente 
parlamentar Brasil-China na 
Câmara, ameaçou entrar com um 
pedido de impeachment do chanceler 
Ernesto Araújo por causa de críticas 
ao país asiático. O motivo foi o texto 
intitulado “Chegou o Comunavírus”, 
publicado pelo chanceler em seu blog 
pessoal. No texto, o ministro comenta 
um livro de Slavoj Zizek e denuncia 
“o jogo comunista-globalista de 
apropriação da pandemia para 
subverter (...) a democracia liberal”.

Vivenciamos hoje uma circunstância disruptiva dos 
padrões conhecidos no ambiente organizacional, com a 
presença da pandemia da Covid-19 determinando, até 
impondo, mudanças intensas no exercício dos papéis 
profi ssionais praticados.

De modo geral, todas as empresas e organizações 
decidiram remeter seus colaboradores à circunstância 
de home offi ce, meio de emergência, sem defi nir as 
alterações nas expectativas de desempenho, ou elaborar 
reposicionamentos, desenvolvimento de novas competências, 
reformulações e instrumentação adequada para habilitação 
essencial à produção de respostas. Tal foi feito neste 
momento de intensa transformação, sem preparar o 
contingente humano para atuar produtivamente numa 
situação anômala, cheia de implicações e interferências, na 
produção de respostas profi ssionais.

As pessoas perderão seus rituais diários, o contato direto 
com sua rede funcional. De repente, estarão sós e terão 
que produzir sozinhos, gerindo seu tempo, lidando com 
distrações intervenientes. Terão que aceitar monitoramento 
remoto de uma nova forma de liderança e irão ter que 
aprender novas responsabilidades para programar seu 
dia de trabalho, tomar decisões, cumprindo horários e 
iniciativas por sua conta e risco, fazendo resultados.

Um novo modo de liderança é exigível, produzindo numa 
atuação à distância uma supervisão online sem contato 
físico entre gestor e colaborador, para a qual é crítica a 
existência de efetivos padrões de confi ança, dedicação, 
responsabilidade e comprometimento. A ferramenta 
essencial para a prática dessa nova liderança é a reunião 
remota de trabalho.

Na nova ordem, é necessário montar e executar reuniões 
funcionais que transcorram num mínimo período de tempo, 
obtendo-se a participação ativa e responsável de cada 
um e de todos. Quanto mais se exige, nas empresas, uma 
retomada da sua continuidade, mais se amplia o uso das 
reuniões como efetivas ferramentas para construção coletiva 
de soluções e decisões.

A liderança remota resolve-se pela efi cientização de 
reuniões de contato online, o que pressupõe a prática de 
um conjunto de mecanismos e regras que valorizam e 
condicionam a variável racional e limitam e controlam 
a variável emocional – ambas sempre presentes no 
comportamento observável das pessoas.

A participação de todos é objetivamente centrada 
na questão a ser tratada e resolvida, sendo que todas as 
perguntas, dúvidas e contribuições se referem diretamente 
ao item focado pelo supervisor-líder. Em situações assim, o 
foco da reunião é preservado, os envolvidos-convidados terão 
que ser pessoas detentoras de real potencial, conhecimentos 
e habilidades para contribuir construindo percepções, 
decisões e soluções sobre o que for analisado e discutido.
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Preocupados com os efeitos do 
isolamento social sobre os seus 
negócios, responsáveis por 800 em-
pregos diretos na região, empreen-
dedores de Tibau do Sul, onde fi ca 
Pipa - principal destino turístico do 
Litoral Sul do Estado, publicaram 
uma carta aberta ao prefeito do 
município, Modesto Macedo, pe-
dindo autorização para a retomada 
das atividades produtivas.

Na carta, os empresários ma-
nifestam sua indignação e insatis-
fação com a ação que qualifi caram 
de inefi ciente da prefeitura local 
durante a crise do coronavírus, 
alegando não ter sido apresentado 
nenhum plano estruturado para o 
setor de turismo para o retorno das 
atividades normais.

“Até o presente momento, não 
restou demonstrado pelo Poder 
Executivo a efetiva condução dos 
rumos do Município, nem quais se-
rão os futuros atos das Secretarias 
de Turismo e Desenvolvimento 
visando as necessidades dos em-

presários, dos informais e todos 
os que fazemos parte da cadeia 
produtiva”, queixa-se a carta dos 
empresários.

E acrescenta: “Ainda não te-
mos resposta sobre como e quando 
acontecerá o retorno das ativida-
des, se a prefeitura pretende en-
frentar esse retorno sem um pla-
nejamento mínimo ou se pretende 
se omitir diante o agravamento da 
situação econômica da população 
ao estender indefi nidamente esta 
quarentena”.

Deixando claro que entende e 
concorda com a proteção da vida, o 
documento dos empresários, majo-
ritariamente do setor hoteleiro de 
Pipa, deixa clara a urgência em 
torno da mitigação dos impactos 
da crise. “A distribuição de cestas 
básicas, tão somente, é insufi ciente 
quando não aliada conjuntamente 
com a medidas sanitárias e as eco-
nômicas”, afi rma a carta.

Nela, os signatários lembram 
sobre a inexistência de casos Co-

vid-19 confi rmados no município, 
mas que “já está defl agrada uma 
incalculável crise fi nanceira que 
afeta diretamente à toda popula-
ção local, entre eles os informais, 
MEIs,  MEs e demais empresas”.

O documento sustenta que, 
“por parte da população e das em-
presas sempre houve um respeito 

quase que maciço das medidas 
adotadas pela gestão municipal, 
pois entendemos ser necessário 
minimizamos inicialmente os ris-
cos da contaminação respeitando 
a suas orientações de prevenção, 
incluindo o isolamento proposto e 
suspendendo a maior parte das ati-
vidades comerciais locais”.

Mas critica: “O que percebemos 
no momento é a absoluta falta de 
planejamento e sem qualquer lógi-
ca ou direção, o que pode nos levar 
a um caminho sem volta!”.

Diz o texto da carta aberta dos 
empresários de Tibau do Sul e Pi-
pa que, em quarentena, parte dos 
empresários e munícipes não cru-
zaram os braços e mobilizaram-se 
em busca de fundos para aquisição 
de equipamentos hospitalares, ces-
tas básicas e mantimentos, além 
de preparar ajuda direta aos mais 
carentes nas inscrições no cadastro 
para recebimento da ajuda do Go-
verno Federal e em capanhas cons-
cientização acerca dos cuidados e 
riscos da possível contaminação.

A carta encerra exigindo que o 
prefeito formule uma programação 
contendo protocolos que permitam 
encontrar uma forma segura de fl e-
xibilizar as medidas de isolamento 
e o retorno gradual das atividades 
empresariais, dentro dos padrões 
possíveis e pré-estabelecidos.

Avenida Baía dos Golfi nhos, na região central de Pipa, com movimento reduzido

Empresas de Tibau do Sul e Pipa cobram 
plano de retorno às atividades econômicas
Deixando claro que entende e concorda com a proteção da vida, documento dos empresários, majoritariamente do setor 
hoteleiro de Pipa, deixa clara a urgência em torno da mitigação dos impactos da crise e cobra iniciativas da prefeitura local

Turismo

José Aldenir / Agora RN

Em nova sessão remota rea-
lizada em caráter extraordinário 
pela Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, os deputados 
estaduais aprovaram nesta quar-
ta-feira (22) outros 27 decretos mu-
nicipais de calamidade pública. As 
matérias foram aprovadas à una-
nimidade pelos 21 parlamentares 
que participaram da votação.

Agora, já são 73 municípios 
com decreto de calamidade pública 
reconhecido. A capital do Estado, 
Natal, está incluída na lista.

“A Assembleia Legislativa e os 
seus parlamentares, num momen-
to delicado como esse que vivemos, 
cumprem com sua obrigação em 
apreciar e chancelar os decretos 
encaminhados ao Parlamento 
Estadual pelos municípios, mas 
é importante ressaltar que a exe-
cução dos atos é total e absoluta 
responsabilidade do gestor mu-
nicipal, cabendo à Casa e demais 
órgãos responsáveis a fi scalização 
dos mesmos”, disse o presidente 
da Assembleia, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB).

Relator das matérias, o depu-

tado Gustavo Carvalho (PSDB) 
reforçou a importância das inicia-
tivas para o enfrentamento dos 
impactos causados pela pandemia 
nos municípios potiguares e apre-
sentou parecer oral favorável - em 
substituição às Comissões Técni-
cas da Assembleia. “Não podemos 
fugir do nosso dever enquanto re-
presentantes do povo”, observou o 
parlamentar.

Apesar de municipais, os decre-
tos precisam de aval da Assembleia 
para que as prefeituras fi quem au-
torizadas a extrapolarem gastos.

Assembleia Legislativa aprova 
calamidade em mais 27 cidades

Coronavírus

Presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira

Eduardo Maia / ALRN / Arquivo

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou nesta quarta-feira (22) 
o repasse de aproximadamente 
R$ 17 milhões para as prefeituras 
potiguares, sendo R$ 8,5 milhões 
do Programa Estadual de Trans-
porte Escolar do RN (Petern), R$ 
4,8 milhões para o fundo de saúde 
via emendas parlamentares e R$ 
3,6 milhões para serem gastos com 
assistência social.

“Precisamos estar unidos e fo-
cados em superar esta crise, que 
nenhum gestor do mundo jamais 
enfrentou. As difi culdades que os 
municípios passam são pratica-
mente as mesmas que passamos 
no governo. Temos um inimigo co-
mum, que é o coronavírus e a crise 
econômica. Mas tenho certeza que, 
com muito diálogo e parceria, ven-
ceremos essa fase difícil e sairemos 
mais fortes”, disse Fátima Bezerra.

Em reunião por videoconferência 
com representantes da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn), a governadora defendeu 

também a aprovação no Senado Fe-
deral do projeto que trata da reposi-
ção do ISS e de 25% da cota-parte mu-
nicipal do ICMS para os municípios.

O secretário de Planejamento e 
Finanças, Aldemir Freire, apresen-
tou uma prévia do que deve ser a 
arrecadação do Rio Grande do Nor-
te neste mês de abril.

Houve queda no Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE), na ar-

recadação de ICMS, queda de 20% 
nos royalties de petróleo devido à 
queda no preço do barril, queda no 
Simples Nacional e 25% de inadim-
plência no IPVA. “Estimamos uma 
perda de mais de R$ 121 milhões 
em arrecadação em abril. Só supe-
raremos esta crise com aporte do 
governo federal. Nossa prioridade 
absoluta é continuar pagando o 
servidor”, pontuou.

Governadora defendeu aprovação no Senado de projeto para repor perdas de impostos

Fátima anuncia destinação de
R$ 17 milhões para as prefeituras

Repasse

José Aldenir / Agora RN
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O Governo do Rio Grande do 
Norte anunciou que vai manter re-
gras de restrição para o funciona-
mento do comércio até pelo menos 
o dia 5 de maio, quando poderá ser 
reavaliada a possibilidade de reto-
mada das atividades.

Um novo decreto detalhando o 
funcionamento do comércio, bem 
como as regras de isolamento so-
cial, deve ser publicado nesta quin-
ta-feira (23), segundo a assessoria 
do governo. O decreto que está vi-
gente vence hoje.

A medida foi anunciada após 
a governadora Fátima Bezerra, o 
vice-governador Antenor Roberto e 
secretários estaduais se reunirem 
na terça-feira (21), por videoconfe-
rência, com representantes de en-
tidades do setor produtivo potiguar 
para discutir sobre a vigência do 

decreto que diminuiu a concentra-
ção de pessoas no combate à propa-
gação da pandemia da Covid-19.

Em nota conjunta, duas entida-
des (a Fecomércio e a FCDL) ale-
garam prejuízo fi nanceiro e defen-
deram que o atual decreto não seja 
prorrogado e que a governadora 
determine desde já uma retomada 
gradual das atividades.

Por causa da pandemia do no-
vo coronavírus, estabelecimentos 
comerciais considerados não essen-
ciais não podem funcionar desde o 
mês passado no Estado. Por força 
de decreto, foram fechados bares, 
restaurantes, shoppings, lojas de 
departamento e outros estabeleci-
mentos similares.

Nesta quarta-feira (22), o de-
sembargador Saraiva Sobrinho, 
do Tribunal de Justiça do RN, sus-

pendeu parte do decreto estadual. 
O magistrado atendeu a um pedido 
da Leroy Merlin, que teve sua loja 
na Grande Natal notifi cada na se-
mana passada por suposta desobe-

diência às normas.
A loja, por estar enquadrada 

como “serviço essencial”, pode fun-
cionar, mas o decreto determina 
que o estabelecimento só pode fi car 

aberto até 19h e sem ventilação 
artifi cial, como por ar condicionado 
ou ventiladores.

Saraiva Sobrinho afi rmou que 
o decreto de Fátima é “exorbitante” 
no que diz respeito à proibição de 
ar condicionado. “Não há indicativo 
científi co a apontar que a tão só aber-
tura de portas e desligamento dos 
condicionadores de ar/ventiladores 
sejam sufi cientes a conter ou mesmo 
difi cultar a transmissão viral”.

Ainda de acordo com o desem-
bargador, a regulamentação sobre 
o horário de funcionamento do 
comércio cabe ao Município, e não 
ao governo estadual. Com isso, a 
loja poderá funcionar até o horá-
rio habitual (22h), salvo se houver 
determinação em contrário da Pre-
feitura de Parnamirim, onde etsá 
situada a loja.

Estabelecimentos comerciais fechados na rua Ulisses Caldas, na Cidade Alta

Governo do Estado amplia restrição ao 
funcionamento do comércio até 5 de maio
Um novo decreto da governadora Fátima Bezerra detalhando o funcionamento do comércio, bem como as regras
de isolamento social, deve ser publicado nesta quinta-feira, segundo o governo. Decreto que está vigente vence hoje

Quarentena

Pedro Vitorino

O governo vai tentar limitar o 
poder do Congresso Nacional para 
controlar o Orçamento de 2021. 
Em proposta que trata das regras 
de como o dinheiro público deverá 
ser gasto, o Palácio do Planalto dei-
xou de fora as chamadas emendas 
de relator, motivo de polêmica no 
início deste ano. Deputados e sena-
dores, por sua vez, ainda poderão 
modifi car o texto, apresentado na 
semana passada.

As emendas parlamentares são 
indicações feitas pelos congressis-
tas de como o governo deve gastar 
os recursos previstos no Orçamen-
to. No início do ano, as emendas 
indicadas pelo relator da proposta 
orçamentária e pelas comissões 
do Congresso foram tema central 
de uma disputa entre Planalto e 
Legislativo. Esses recursos não ti-
nham pagamento obrigatório até 
os deputados colocarem uma bre-
cha na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2020 que poderia 
obrigar as transferências.

Um projeto aprovado em de-
zembro defi niu as amarras ao Exe-
cutivo, que daria ao Legislativo o 
controle de R$ 30 bilhões no Orça-
mento deste ano, mas o presidente 
Jair Bolsonarou vetou. Após um 
acordo em que o parlamentares, o 

governo encaminhou outro projeto, 
que diminuía para R$ 15 bilhões o 
valor nas mãos dos congressistas. 
Com a crise do novo coronavírus, 
no entanto, a proposta foi parar na 
gaveta.

Pelo projeto da LDO de 2021, 
continua a previsão de pagamento 
para as emendas individuais - indi-
cadas por cada deputado e senador 
- e para as emendas de bancadas 
estaduais - colocadas pelo conjunto 
de congressistas de cada estado. 
Na justifi cativa da proposta, um 
documento assinado pelo minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 

argumenta que o texto não prevê 
marcação específi ca das emendas 
de relator e comissão para reduzir 
a rigidez orçamentária.

Com o projeto, o governo deixa 
clara sua posição de limitar o poder 
do Congresso no controle do cai-
xa. Assim, o Executivo garantiria 
um poder maior para escolher o 
destino dos recursos e a ordem de 
prioridades. “Vale esclarecer que 
tal modifi cação não obsta, de qual-
quer forma, a apresentação dessas 
emendas pelo Congresso Nacional, 
mas, tão somente, remove a referi-
da marcação”, diz o documento.

Congresso ainda poderá modifi car o texto, que foi apresentado na semana passada

Executivo limita Congresso em 
proposta que definirá Orçamento

Disputa

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

A arrecadação de impos-
tos, contribuições e demais 
receitas federais registrou 
queda real (descontada a in-
fl ação) de 3,32% em março, 
contra o mesmo mês do ano 
passado, e somou R$ 109,718 
bilhões, informou nesta quar-
ta-feira (22) a Secretaria da 
Receita Federal.

Em março de 2019, a ar-
recadação havia somado R$ 
113,483 bilhões. De acordo 
com dados da Receita Fe-
deral, o resultado de mar-
ço deste ano também foi o 
pior, para este mês, desde 
2010 (ou seja, em dez anos) 
– quando o resultado havia 
sido de R$ 105,717 bilhões. 
Os valores foram corrigidos 
pela infl ação.

O resultado da arreca-
dação, em março, começou 
a refl etir os efeitos do novo 
coronavírus na economia. A 
pandemia foi declarada pe-
la Organização Mundial de 
Saúde (OMS) no dia 11 da-
quele mês, e os estados brasi-
leiros começaram a anunciar 
medidas de isolamento.

A demanda por voos no 
mercado doméstico, medida 
em passageiros quilômetros 
pagos (RPK), apresentou 
queda de 32,9% em março na 
comparação com o mesmo mês 
de 2019. Os números foram 
divulgados nesta quarta-feira 
(22) pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

Com a retração, decor-
rente da emergência causada 
pela pandemia relacionada 
ao novo coronavírus, foram 
transportados no mês passa-
do 4,9 milhões de passageiros 
pagos ante 7,7 milhões de em-
barques registrados em igual 
período do ano anterior.

A oferta de voos no mer-
cado doméstico (calculada em 
assentos quilômetros ofer-
tados – ASK) também caiu 
no período comparado, com 
redução de 24,6%. A taxa de 
ocupação (aproveitamento) 
dos assentos oferecidos nas 
aeronaves das principais em-
presas brasileiras fi cou em 
72,1% em março deste ano, 
contra 80,9% verifi cados no 
mesmo mês de 2019.

Arrecadação
em março é a
pior para o
mês em 10 anos

Demanda 
doméstica por 
voos cai 32,9%, 
aponta Anac

Receita Aviação
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O Brasil registrou 165 novas 
mortes provocadas pelo novo co-
ronavírus e 2.678 novos casos da 
doença nas últimas 24 horas. A ta-
xa de letalidade está em 6,4%. Os 
dados foram divulgados na tarde 
desta quarta-feira (22) pelo Minis-
tério da Saúde.

Com isso, em todo o País, o nú-
mero de mortes de pessoas infecta-
das pelo novo coronavírus chegou a 
2.906, com um total de 45.757 casos 
confi rmados. O boletim médico foi 
fechado às 15h30. Até terça-feira, o 
número total era de 2.741 óbitos e 
43.079 casos confi rmados.

São Paulo, que concentra a 
maior parte das contaminações 
e mortes, registra 15.914 casos e 
1.134 mortes. Rio de Janeiro tem 
5.552 casos confi rmados e 490 mor-
tos, seguido pelo Ceará, com 3.910 
casos e 233 mortos, e Amazonas, 
que registra 2.479 casos e 207 mor-
tos.

Manaus (AM) é hoje o local com 
maior difi culdade de atendimento 
a doentes, com o sistema de saúde 
em colapso e abertura de trinchei-
ras em cemitérios para o enterro de 
pessoas.

No Rio Grande do Norte, foram 
confi rmados de terça para quarta-
-feira 38 novos casos da doença e 
nenhum óbito. Agora, o Estado tem 
646 pacientes diagnosticados com 
a Covid-19, com 29 óbitos. A taxa 

de letalidade está, portanto, em 
4,5%, abaixo da média nacional. 
Existem, ainda, outros 9 óbitos em 
investigação.

O número de casos suspeitos 
também subiu nas últimas 24 ho-
ras. Já são 3.089 pacientes com 
suspeita de Covid-19. Além disso, 
2.643 foram descartados e pelo me-
nos 289 pacientes estão recupera-
dos da doença.

O boletim epidemiológico di-
vulgado nesta quarta-feira pelo 
Ministério da Saúde apontou 
também que subiu o número de 
pacientes internados por suspeita 
ou confi rmação do coronavírus. No 
momento, 110 pacientes precisam 
de assistência hospitalar, dos quais 
38 ocupam leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Do total de pacientes na UTI, 20 
já têm a confi rmação da Covid-19 e 
os outros 18 são considerados casos 
suspeitos.

Coletiva: Vice-governador Antenor Roberto e secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli

Número de casos confirmados de 
coronavírus sobe para 646 no RN
Em todo o País, foram 2.678 novos casos confirmados da Covid-19 de anteontem para ontem no 
País. Número de mortes se aproxima dos 3 mil no Brasil, enquanto RN tem 29 óbitos registrados

Pandemia

Demis Roussos / Governo do RN

O governo federal já re-
gistrou mais de 2,5 milhões 
de acordos entre empresas e 
empregados para reduzir jor-
nada e salário ou suspender 
contratos durante a crise pro-
vocada do coronavírus.

Esses trabalhadores rece-
berão um benefício emergen-
cial equivalente a uma parte 
do seguro-desemprego a que 
teriam direito caso fossem 
demitidos, um auxílio do go-
verno para amortecer a perda 
na renda da família.

As negociações individu-
ais valem para os trabalha-
dores com carteira assinada 
e que recebem até R$ 3.135 
ou que tenham ensino supe-
rior e ganham acima de R$ 
12.202,12. Quem tem salário 
intermediário também pode 
negociar individualmente 
para reduzir 25% da jornada 
e do salário, mas depende de 
acordos coletivos, negociados 
pelos sindicatos das catego-
rias, para alterações mais 
radicais no contrato.

Brasil já tem mais 
de 2,5 milhões 
de acordos 
trabalhistas

Pandemia

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRT-RN) 
passou a oferecer nesta quarta-
-feira (22) a opção de alistamento, 
transferência de domicílio e regula-
rização do título através da inter-
net, no site da Justiça Eleitoral.

A medida está autorizada em 
uma resolução assinada pelo de-
sembargador Glauber Rêgo, presi-
dente do TRE-RN, que tem como 
objetivo facilitar o acesso do eleitor 
aos serviços da Justiça Eleitoral 
durante a suspensão do expediente 
presencial em todas as unidades 

do Rio Grande do Norte, medida 
adotada para prevenir servidores e 
eleitores do contágio pela Covid-19.

No site, o eleitor poderá requerer 
a primeira via do título (alistamen-
to), fazer a mudança de domicílio 
(transferência), alterar dados pes-
soais, alterar local de votação por 
justifi cada necessidade de facilitação 
de mobilidade ou revisão para a re-
gularização de inscrição cancelada.

O prazo para requisitar qual-
quer mudança termina em 6 de 
maio, quando o cadastro eleitoral 
será fechado.

Eleitores do RN podem
solicitar serviços pela internet

Regularização do título

Prazo para regularização do título de eleitor termina no dia 6 de maio no País

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, anunciou processo nesta quarta-feira (22)

José Cruz / Agência Brasil

Valter Campanato / Agência Brasil

O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, anunciou nesta quar-
ta-feira (22) que a legenda entrará 
com um pedido de impeachment 
contra o presidente Jair Bolsonaro 
na Câmara dos Deputados.

Segundo Lupi, o pedido será 
protocolado “diante da irresponsa-
bilidade do presidente em meio à 
pandemia, estimulando indireta-
mente a contaminação de milha-
res de pessoas, e dos seus ataques 
constantes ao Congresso, ao Judici-
ário e à imprensa livre”.

Pelo Twitter, ele afi rmou que o 

pedido “traz diferentes argumentos 
que expõem as ameaças à democra-
cia feitas pelo atual presidente” e que, 
ainda que a Câmara não o aceite, o 
papel do PDT é “defender a democra-
cia e a saúde do povo brasileiro”.

Recentemente, depois de Bol-
sonaro ter ido a manifestações pró-
-governo no dia 15 de março, o PDT 
também entrou com uma ação 
civil pública pedindo que ele fosse 
obrigado a fi car em quarentena por 
causa do novo coronavírus e fi casse 
proibido de “incitar manifestações 
populares nas ruas”.

Lupi anuncia pedido de 
impeachment de Bolsonaro

Processo

A Caixa Econômica Fe-
deral ampliou em 2h, a par-
tir desta quarta-feira (22), o 
atendimento de mais de 1,1 
mil agências. As unidades 
abrirão ao público de 8h às 
14h apenas para o atendi-
mento de serviços essenciais 
à população.

Poderão ser realizados 
procedimentos como saque 
INSS sem cartão; saque de 
Seguro Desemprego/Defeso 
sem cartão e senha; e desblo-
queio de cartão e senha de 
contas.

Em Natal, 12 agências 
vão funcionar no horário di-
ferenciado: Alecrim, Parque 
das Colinas, Câmara Cascu-
do, Cidade Alta, Educadora 
Noilde Ramalho, Prudente 
de Morais, Ayrton Senna, 
Potengi, Reis Magos, Ribeira 
e Tirol. Na Grande Natal, 
também serão contempladas 
agências em Parnamirim e 
São Gonçalo do Amarante.

Agências da Caixa 
em Natal abrirão 
em horário 
diferenciado

Serviços
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Agora que o “centrão” entrou em campo, o jogo vai ser dife-
rente. O grupo reúne 351 deputados e ganhou nova deno-
minação, “blocão”, fez sua estreia nesta quarta (22) no apoio 

explícito ao governo. O grupo tem voto para aprovar e rejeitar qual-
quer projeto, até emendas constitucionais. Seu apoio pode garantir 
a tranquilidade que o governo nunca teve. Mas, em política, como 
na vida, ajoelhou, tem que rezar: Bolsonaro pediu ao PP para indicar 
o novo presidente do ambicionado FNDE, órgão do MEC. Com orça-
mento de R$60 bilhões, o FNDE é o sonho de consumo dos políticos: 
fi nancia escolas, creches, merenda escolar, livro didático etc. O titular 
do FNDE será indicado pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira 
(PI), e pelo líder do partido, deputado Arthur Lira (AL).  A escolha do 
FNDE para o PP estrear no governo não é casual: o órgão era feudo 
de Rodrigo Maia até seu protegido ser demitido em dezembro. Além 
das conversas com o PP, há dez dias, o presidente se entende com 
o MDB e até o DEM, chamado de “traíra” por muitos bolsonaristas. 

Centrão equilibra jogadas 
de Maia contra o governo

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

General na Saúde vai apurar 
compras de Mandetta

O general Eduardo Pazuello na secretaria executiva do 
Ministério da Saúde, dá tranquilidade ao ministro Nelson Teich 
e sinaliza a orientação do presidente Jair Bolsonaro de averiguar 
com discrição e rapidez supostas denúncias sobre contratos e 
compras da gestão de Luiz Henrique Mandetta. Seu estratégico 
Departamento de Logística (DLog), por exemplo, revelou 
incapacidade de fazer compras devidas para combate ao Covid19 e 
curiosa destreza na relação com fornecedores.

ESTRANHA SUGESTÃO
Há denúncia de que o 

DLog sugeria a fornecedores 
que procurassem fi nanciar 
suas operações em bancos 
específi cos, tipo BTG 
Pactual.

ADJUNTO-PROBLEMA
Aliados contaram 

ao Planalto peripécias 
atribuídas a Nano 

Jurgielewicz, um adjunto 
que Mandetta levou do 
Mato Grosso do Sul para o 
ministério.

MINISTRO BLINDADO
O general ajudará Teich 

a se familiarizar com a 
máquina do ministério e 
blindar o ministro do “ataque 
especulativo” de lobistas e 
assemelhados.

Cláudio
Humberto

DECISÃO HISTÓRICA
Liminar do TRF-1 feriu de 

morte o vergonhoso cartório: 
as distribuidoras cancelaram 
contratos de compra de etanol 
e fez Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) proibir usinas de 
venderem o produto direto aos 
postos. Ontem o desembargador 
federal Jirair Meguerian desfez o 
absurdo.

PRONTO PARA FLEXIBILIZAR
Sociedade Brasileira de 

Infectologia considera que a 
fl exibilização do isolamento é 
aceitável em cidades onde não 
tenham sido ocupados 50% dos 
leitos hospitalares e de UTI. No 
Distrito Federal, a ocupação é 
5%. 

MINISTRA FORTE
Não dão sossego à ministra 

Tereza Cristina (Agricultura). 
Além das tentativas de 

desestabilização do secretário de 
Assuntos Fundiários, partidos 
que têm conversado com o 
presidente Bolsonaro estão 
de olho no seu cargo. Mas a 
ministra continua na categoria 
dos “imexíveis”.

GASTOS SEM QUARENTENA
Caiu em março, após o início 

da quarentena, o volume de 
“ressarcimento de despesas” de 
deputados federais. Mesmo em 
casa, suas excelências espetam 
despesas para o contribuinte 
pagar: R$8,5 milhões.

DADOS IMPORTANTES
O resultado das ações 

adotadas pelo governo para 
minimizar o impacto da 
pandemia na economia, incluindo 
coronavoucher, ganhou números. 
De acordo com o Dataprev, 
1,7 milhão de empregos foram 
mantidos.

A Justiça Federal determinou 
nesta quarta-feira (22) a entrega 
imediata de 14 respiradores adqui-
ridos pela Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). Os equipa-
mentos, orçados em R$ 755 mil, es-
tavam retidos pelo governo federal. 

A empresa Intermed Equipa-
mento Médico Hospitalar havia 
suspendido a entrega dos aparelhos 
devido a uma requisição adminis-
trativa promovida do Ministério da 
Saúde. A ação delimitava que toda 
a produção da empresa, em um pe-
ríodo de 180 dias, fosse destinada à 
União. 

Em um processo aberto na se-
gunda-feira (20) pela Procuradoria 
Geral do Estado, o Governo do RN 
solicitou e conseguiu, por meio da 
Justiça que os equipamentos fos-
sem entregues ao governo estadual. 
Os equipamentos já haviam sido 
licitados. 

Em sua decisão, o magistrado 
Magnus Augusto Costa Delgado, 
Juiz Federal, da 1ª Vara, afi rma que 
“Caso a empresa já tenha fornecido 
todos os ventiladores do seu estoque 
à União, deverá esta, no prazo de 
05 (cinco) dias, entregá-los ao Ente 

Público requerente, sob pena de 
aplicação de multa e demais comi-
nações legais”. Segundo o magis-
trado, está evidenciado pelo grave 
risco de que os estabelecimentos de 
saúde mantidos pelo Rio Grande do 
Norte possam fi car impossibilitados 
de tratar pacientes com problemas 
respiratórios graves, diante da falta 
de ventiladores mecânicos, podendo 
acarretar a morte desses mesmos 
pacientes.

O Procurador-Geral do Estado 
Luiz Antônio Marinho afi rmou que 
“a decisão proferida pela Justiça Fe-
deral na ação movida pela PGE con-
tra a União, é da mais alta impor-
tância para a sociedade potiguar, 

tendo em vista que determina a 
liberação dos respiradores compra-
dos pelo governo do Estado e que se 
encontravam retidos”.

De acordo com o secretário ad-
junto de Saúde do Estado, Petrônio 
Spinelli, os respirados são um equi-
pamento insubstituível para os pa-
cientes críticos e os graves. “E essa 
disputa está acontecendo no mundo 
todo de como ter o número de res-
piradores sufi cientes para fazer a 
assistência da curva quando ela 
chega a uma gravidade maior quan-
do muitos pacientes precisarem da 
ventilação”, disse. 

Ele reitera, ainda, que desde 
o início o Governo do Estado vem 
trabalhando em várias frentes com-
prar respiradores que tiveram difi -
culdades. “Estamos no processo de 
compra de outros respiradores, e ti-
vemos vários equipamentos do tipo 
recuperados colocando em funciona-
mento. Também estamos fazendo 
contratos seja com instituições pú-
blicas, privadas ou fi lantrópicas que 
envolva aquisição dessas máquinas. 
Por meio de ação coordenada esta-
mos fazendo de tudo para conseguir 
novos equipamentos”, encerrou.

Respiradores adquiridos pela Sesap 

Justiça Federal libera entrega de 
respiradores retidos para o RN
Equipamentos estavam “presos” após medida de requisição administrativa 
do Ministério da Saúde, que impedia o envio dos produtos para o Estado

Decisão

Reprodução / Sesap

A Prefeitura do Natal iniciou 
auditoria para analisar contrata-
ção de mão de obra emergencial 
para atuar no hospital municipal 
de campanha. A estrutura foi mon-
tada no antigo Hotel Parque da 
Costeira, na Zona Leste da capital.

A auditoria foi aberta pela Con-
troladoria do Município para anali-
sar o processo de seleção da empre-
sa vencedora do certame, a empresa 
T&N. A Procuradoria do Município 
vai fazer a análise sobre a legalida-
de dos atos praticados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde.

O contrato, de R$ 19,1 milhões, 
prevê a contratação de serviços 
de mão de obra qualifi cada de 
assistência a saúde nas funções 
de assistente social, auxiliar de 
farmácia, bioquímico, enfermeiro, 
farmacêutico, médico nutricionista, 
psicólogo, técnico em enfermagem, 
técnico em radiologia e técnico 
em laboratório, conforme especi-
fi cações técnicas, para atender às 
necessidades exigidas no Plano de 
contingência da Covid-19.

Prefeitura faz auditoria em contrato 
do hospital de campanha municipal 

Legalidade
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

Eliane Viana de Sousa, Notária e Registradora do Serviço Notarial e Registral de São José do 
Campestre/RN, na forma do artigo 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/1973, acrescido pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015 (CPC) 
e do artigo 467 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 
(Provimento nº 156/2016-CGJ/RN), 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 este Cartório de Registro de Imóveis o pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL formulado por JOSÉ SILVÉRIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, agricultor, CPF/MF nº 
037.332.484-73, RG nº 1.899.590-ITEP/RN, filho de Severino dos Santos e Maria das Graças Félix dos Santos, com endereço 
na Rua Vereador Manoel Cardoso da Silva, nº 1226 - Centro, nesta cidade de São José do Campestre/RN – CEP 59275-
000, onde tem domicílio. O pedido encontra-se fundamentado no artigo 1.242 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e artigo 
216-A da Lei nº 6.015/1973, tendo sido prenotado no protocolo nº 6.557, por meio do qual o requerente pretende usucapir na 
modalidade ordinária, o imóvel urbano, assim escrito: IMÓVEL URBANO, situado na Rua Vereador Manoel Cardoso da Silva, 
nº 1226, distante 88,84m para a esquina mais próxima, formada pela Rua José Bezerra da Silva, nesta cidade de São José 
do Campestre/RN, com uma área de 146,21m² de superfície, contendo uma (01) Casa Residencial, com os seguintes limites 
e dimensões: ao Norte, com a Rua Vereador Manoel Cardoso da Silva, com 6,06m; ao Sul, com Adriele Augusta de Oliveira 
Lunga, com 6,02m; ao Leste, com Maria das Graças Félix dos Santos, com 24,12m; e, ao Oeste, com Maria das Graças Félix 
dos Santos, com 24,27m. O requerente alega possuir o imóvel como seu, sem interrupção e nem oposição, por mais de 10 
(dez) anos. O imóvel usucapiendo se encontra descrito e caracterizado pela planta e memorial descritivo constantes dos 
autos extrajudiciais ficando eventuais interessados CIENTES do presente procedimento administrativo de usucapião, na 
modalidade ordinária, podendo sobre ele se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do presente 
Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 
no pedido inicial. 

São José do Campestre/RN, 27 de fevereiro de 2020 
 

Eliane Viana de Sousa 
Notária e Registradora  

 

 

 

Além disso, o Ministério Público 
Estadual requereu esclarecimen-
tos sobre os processos de contrata-

ções para o hospital de campanha. 
A Secretaria Municipal de Saúde 
terá 15 dias para responder.
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Eliane Viana de Sousa, Notária e Registradora do Serviço Notarial e Registral de São José do 
Campestre/RN, na forma do artigo 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/1973, acrescido pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015 (CPC) 
e do artigo 467 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 
(Provimento nº 156/2016-CGJ/RN), 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 este Cartório de Registro de Imóveis o pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL formulado por MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS e seu esposo SEVERINO DOS 
SANTOS, brasileiros, casados, ela funcionária pública aposentada, CPF/MF nº 751.838.464-72, RG nº 420.438-SESPDS/RN, 
filha de João Antonio Felix e Inez Cândida da Conceição, ele aposentado, CPF/MF nº 229.804.314-00, RG nº 420.429-
ITEP/RN, filho de Manoel José dos Santos e Maria Francisca dos Santos, ambos com endereço na Av. Ver. Manoel Cardoso, 
nº 1224 - Centro, nesta cidade de São José do Campestre/RN – CEP 59275-000, onde têm domicílio. O pedido encontra-se 
fundamentado no artigo 1.242 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e artigo 216-A da Lei nº 6.015/1973, tendo sido prenotado 
no protocolo nº 6.554, por meio do qual os requerentes pretendem usucapir na modalidade ordinária, o imóvel urbano, assim 
escrito: IMÓVEL URBANO, situado na Rua Vereador Manoel Cardoso, nº 1228, distante 82,63m para a esquina mais 
próxima, formada pela Rua José Bezerra da Silva, nesta cidade de São José do Campestre/RN, com uma área de 128,48m² 
de superfície, contendo uma (01) Casa Residencial, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com a Av. Vereador 
Manoel Cardoso da Silva, com 6,21m; ao Sul, com Maria de Fátima Martins Pessoa, com 6,22m; ao Leste, com Maria de 
Fátima Martins Pessoa, com 17,26m; e, ao Oeste, com José Silvério dos Santos, com 24,12m. Os requerentes alegam possuir 
o imóvel como seu, sem interrupção e nem oposição, por mais de 10 (dez) anos. O imóvel usucapiendo se encontra descrito 
e caracterizado pela planta e memorial descritivo constantes dos autos extrajudiciais ficando eventuais interessados 
CIENTES do presente procedimento administrativo de usucapião, na modalidade ordinária, podendo sobre ele se manifestar, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação 
no prazo descrito, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

São José do Campestre/RN, 27 de fevereiro de 2020. 
 

Eliane Viana de Sousa 
Notária e Registradora  

 

 

 

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. MASSIMILIANO SANTAMARIA, italiano, casado com a Sra. Vanessa Alice Linda(portadora do CPF/MF 
sob o n° 100.081.031-35 e carteira de identidade Italiana sob o n° AY 8089190), empreendedor, portador da cédula de 
identidade RNE de n° V876245-1, inscrito no CPF/MF sob o n° 013.331.054-01, residente e domiciliado na Rua Garfanhotos, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, e, a Sra. LINDA MOLINARI, italiana, solteira, estudante, portadora da 
cédula de identidade RNE n° V9404415 DPF/RN, inscrita no CPF sob o n° 705.870.704-98, residente e domiciliada na Rua 
Cruzeiro do Sul, 34, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, por intermédio de seu advogado, o Dr. Artur 
Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São 
José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Garfanhotos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.156,09m² (mil, cento e cinquenta e seis metros e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.033.02.0510.0000.2 e sequencial n° 1.006458.3, CEP: 
59.178-000.  CONFRONTAÇÕES - NORTE: MASSIMILIANO SANTAMARIA - SUL:  MASSIMILIANO SANTAMARIA - LESTE: 
RUA DOS GAFANHOTOS - OESTE: RUA DA ALBACORA.  Imóvel não se encontra registrado junto ao registro de imóveis 
de Tibau do Sul/RN.   O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. 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 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, 23.04.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NUNES E ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº. 32.820.531/0001-
17, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA – a Licença de Regularização de Operação, para um empreendimento 
de benefi ciamento de camarão, localizado na Rua Flor de Liz s/n – Lote 15, Novo Alecrim, Macaíba RN. 

Armando Figueiredo Assunção Filho
Sócio - Administrador

O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Natal-RN torna público aos interessados 
a revogação da Concorrência nº 00009/2020 para a Contratação de empresa especializada para serviços 
elétricos na Unidade B29 Natal/RN publicada no Jornal Agora RN no dia 04/03/2020, com base no art. 40 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SEST SENAT para demais informações, pelo e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados que 
realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para confecção de uniformes para aten-
der a Unidade B29 do SEST SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação 
e a proposta será no dia 11/05/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT Natal/RN, até o dia 08/05/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar 
O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
AVISO DE REVOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00009/2020

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00015/2020

A chegada do novo coronavírus 
provocou um impacto negativo 
nas atividades econômicas do Rio 
Grande do Norte. A média diária 
de transações de compra e venda 
de produtos registrou uma redução 
de 24,9% no estado. O volume mo-
vimentado diariamente também 
caiu, passando de R$ 310 milhões, 
média verifi cada no período an-
terior às medidas de restrição à 
circulação de pessoas, para R$ 210 
milhões por dia. Os números cons-
tam no Boletim Semanal de Ati-
vidade Econômica, elaborado pela 
Secretaria Estadual de Tributação 
(SET).

O estudo se baseia nos docu-
mentos fi scais, sujeitos à aplicação 
do Imposto sobre Operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) emitidos 
entre os dias 06 de janeiro e 15 de 
março, e os compara com os das 
semanas subsequentes quando já 
estavam em vigência os decretos 
estaduais com foco na prevenção 
do coronovírus. 

“É um importante instrumento 
para medir a situação do estado 
diante desse cenário gerado pela 

pandemia”, reforça o secretário es-
tadual de Tributação, Carlos Edu-
ardo Xavier.

O boletim mostra que a emissão 
média de notas fi scais por dia saiu 
de mais de um milhão na segunda 
semana de janeiro para 719 mil no 
período de 6 a 12 deste mês. Com-
parando com a mesma semana de 
abril do ano passou, a quantidade 
de documentos emitidos por dia di-
minuiu 27,9%.

O informativo também de-

monstra na análise do nível de 
atividade dos principais setores 
que geram ICMS para o estado 
que a indústria de transformação 
foi o segmento mais atingido com a 
crise do novo coronavírus. A indús-
tria potiguar retraiu pouco mais de 
44% a média de atividade diária. 
Já o setor de combustíveis teve a 
segunda maior retração. As opera-
ções diárias caíram 29,4% quando 
comparadas à média diária antes 
da Covid-19. 

As chuvas que ocorreram por 
todo o Rio Grande do Norte nas úl-
timas 24 horas ajudaram a elevar 
as reservas hídricas potiguares. É 
o que aponta o Relatório do Volu-
me dos Principais Reservatórios 
Estaduais, divulgado nesta quarta-
-feira (22) pelo Instituto de Gestão 
das Águas do Rio Grande do Norte 
(Igarn).

A entidade monitora os 47 
reservatórios, com capacidade su-
perior a cinco milhões de metros 
cúbicos, responsáveis pelo abaste-
cimento das cidades potiguares. Na 
terça-feira (21), o açude Passagem, 
localizado em Rodolfo Fernandes, 
sangrou após mais de 9 anos. 

Além do açude Passagem, o 
reservatório Encanto, localizado 
no município de Encanto; Riacho 
da Cruz II, em Riacho da Cruz e 
Dourado, em Currais Novos, que 
já haviam sangrado durante o mês 
de março, voltaram a sangrar. As 

barragens, Pataxó, localizada em 
Ipanguaçu; Beldroega, em Paraú e 
Apanha Peixe, em Caraúbas, conti-
nuam a verter suas águas.

As reservas hídricas superfi -
ciais totais do Estado já acumulam 
1.525.226.598 m³, percentualmen-
te, 34,85% da capacidade total do 

RN, que é de 4.376.444.842 m³. 
Este já é o maior volume hídrico 
estadual dos últimos 5 anos.

Dos 47 reservatórios monitora-
dos pelo Igarn, atualmente 3 são 
considerados em nível de alerta, 
com volumes inferiores a 10% da 
capacidade total.

Segundo estudo, o setor industrial foi o mais afetado pela pandemia no RN

Açude Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes, sangrou após mais de 9 anos

Coronavírus causa retração de 25% 
na atividade econômica do RN

Chuvas elevam volume hídrico dos 
principais reservatórios potiguares

Secretaria de Tributação do RN informa que movimento financeiro diário 
caiu de R$ 310 milhões para R$ 210 milhões desde o dia 13 de março

Crise

Recuperação

José Aldenir/AgoraRN

Sueldo Maia/IGARN
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Mais de 2 mil benefi ciários 
inscritos no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico) em 
São José do Mipibu vão receber os 
recursos do auxílio emergencial do 
governo federal. Parte dos recursos 
começou a ser repassado às famí-
lias nesta quarta-feira (22), segun-
do a Caixa Econômica Federal.

Ao todo, o município de São Jo-
sé de tem 2.263 famílias que rece-
bem os recursos do programa Bol-
sa Família e que receberão auxílio 
emergencial por três meses. Após 
este período, estas famílias volta-
rão a receber  os valores originais 
do Bolsa Família. 

Com o auxílio emergencial, a 
estimativa é de que com o repasse 
às famílias o município terá, ao 
todo, R$ 5,5 milhões em circulação 
por mês.

A partir desta quinta-feira (23), 
a Caixa inicia o pagamento da se-
gunda parcela para os inscritos no 

CadÚnico, de acordo com o mês de 
nascimento do benefi ciário.

Segundo a Caixa, o saque em 
espécie será liberado de forma es-
calonada para evitar aglomerações 
nas agências e unidades lotéricas, 
expondo empregados e clientes ao 
risco de contágio. 

Os recursos creditados na pou-
pança digital podem ser utilizados 
por meio do aplicativo do banco 
para pagamentos e transferências, 
entre outros serviços. Quem indi-
cou conta bancária anterior ou vai 
receber os R$ 600 em substituição 
ao Bolsa Família, não tem restri-
ção para saque.

A Caixa lembra que a Lei 
13.982/2020 estabelece os critérios 
de quem tem direito a receber o 
auxílio emergencial. Todos os re-
quisitos previstos nessa legislação 
devem ser observados para ter di-
reito ao recebimento do benefício.

A Caixa disponibiliza o aplica-

tivo e o site para cadastramento e 
acompanhamento das solicitações 
do auxílio. As informações coleta-
das por estes canais são enviadas à 
Dataprev para avaliação dos requi-

sitos previstos na lei.
A Dataprev é responsável por 

verifi car e informar à Caixa os cida-
dãos elegíveis e o valor do benefício, 
bem como informar os inelegíveis e 

o motivo da não aprovação. Após 
concluído o processo de análise, 
que tem sido feito em lotes de mi-
lhões de inscritos, as informações 
são homologadas pelo Ministério 
da Cidadania e encaminhadas ao 
banco, que, então, realiza o paga-
mento aos aprovados.

Vale lembrar que, para aqueles 
que recebem o Bolsa Família, a 
avaliação de elegibilidade é auto-
mática. Quem tiver o direito, rece-
berá o crédito do auxílio no mesmo 
calendário e forma do benefício 
regular.

Os cidadãos inscritos no Ca-
dÚnico até 20 de março de 2020 
que cumprem os requisitos legais, 
não fazem parte do Bolsa Família 
e têm conta poupança na Caixa 
ou no Banco do Brasil, recebem o 
crédito de forma automática. No 
caso daqueles sem conta, o crédito 
é feito na poupança social digital 
da Caixa.

São José de Mipibu tem 2.263 famílias benefi ciárias do programa Bolsa Família

Mais de duas mil famílias de São José de 
Mipibu irão receber o auxílio emergencial
Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) em São José do Mipibu vão receber os recursos 
do auxílio emergencial do governo federal. Parte dos recursos começou a ser repassado às famílias nesta quarta-feira (22)

Levantamento

Divulgação/Portal Brasil

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) de São Gonçalo 
do Amarante está adaptando a 
rotina de aprendizado dos alunos 
ao isolamento social. As escolas 
da rede municipal de ensino estão 
executando atividades pedagó-
gicas não presenciais através de 
plataforma digital e aplicativo de 
mensagens instantâneas. Mais de 
13 mil alunos foram afetados com 
a suspensão das aulas, desde o dia 
18 de março, devido às medidas de 
prevenção ao Covid-19.

De acordo com o secretário 
Othon Militão, um plano emergen-
cial de atendimento foi elaborado 
para estimular os estudantes e 
minimizar perdas no processo de 
aprendizagem. O gestor desta-
ca que o Ministério da Educação 
(MEC) reconhece essas ações co-
mo atividades complementares. 
“Temos escolas que estão usando 
o ‘Clickideia’, um portal online, 
para as atividades. Outras, onde 
os alunos e os professores não têm 
acesso a smartphones e tablets, o 
gestor imprime as atividades e os 
pais recebem na escola uma vez na 

semana. Cada uma com sua reali-
dade local”, disse o secretário.

Na Escola Municipal em Tem-
po Integral Alfredo Mesquita Fi-
lho, em Alagadiço, comunidade 
rural, a equipe pedagógica adotou 
usar o portal Clickideia para dis-
ponibilizar atividades e tarefas aos 
alunos. Segundo o diretor Tonny 
Almeida, 60% dos alunos utilizam 

a ferramenta.
Já na Escola Municipal Varela 

Barca, em Barreiros, zona urbana, 
além do Clickideia as atividades 
estão sendo enviadas através do 
aplicativo de mensagens instantâ-
neas ‘WhatsApp’. Foram criados 
grupos com os pais. Os professores 
estão enviam atividades, videoau-
las, orientações e tarefas.

Rede municipal de São Gonçalo do Amarante suspendeu as aulas em 18 de março

Professores de São Gonçalo usam 
internet para auxiliar na educação

Educação

Reprodução / Pref. de SGA

Prefeitura de Macaíba recebe 
doação de álcool em gel

Auxílio

A Prefeitura de Macaíba 
recebeu uma doação de 50 li-
tros de álcool em gel 70% da 
rede Super Show Supermer-
cados nesta quarta-feira (22), 
na sede da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

O material será usado pela 
Secretaria na prevenção e com-
bate ao novo coronavírus.

 O prefeito Fernando Cunha 
esteve presente no momento 
da doação ao lado da secretária 
municipal de Saúde, Gisleyne 
Karla Medeiros, agradeceu a 
iniciativa da empresa e desta-

cou que a Prefeitura está com 
uma estrutura montada para 
receber os pacientes com o novo 
vírus, em parceria com o Centro 
de Saúde Anita Garibaldi.

Na reunião de recebimento 
do material também estiveram 
presentes o gerente do super-
mercado em Macaíba, Jackson 
Xavier e equipe do Super Show!. 
Na oportunidade, ele destacou a 
ação. 

“Temos o intuito de ajudar 
as pessoas. Queremos que todos 
se protejam nesse momento”, 
completou.

Prefeito Fernando Cunha recebe a doação feita pela rede de supermercados

Reprodução / Pref. de Macaíba
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CONCESSÃO DE LICENÇA 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA: 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Licença de Operação nº 2019-136906/TEC/LO-0197, com validade até 26/12/2022, para Estação Coletora Satélite -PJ-
19, localizado no Campo de Pajeú, no município de Mossoró/RN. 
Licença de Operação nº 2019-147339/TEC/LO-0359, com validade até 23/04/2023, para poço: 7-LOR-0038-RN, localizado 
no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN 
Licença de Operação nº 2019-146962/TEC/LO-0350, com validade até 22/04/2023, para a linha de surgência do poço: 7-
LOR-0038-RN, localizado no Campo de Lorena, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-137635/TEC/RLO-0341, com validade até 17/03/2026, para Subestação de 
69KV (25MVA) - RFQ, localizado no Campo de Riacho da Forquilha, no município de Apodi/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145190/TEC/RLO-0684, com validade até 10/03/2023, para linha de surgência 
do poço: 7-BAL-0051-RN, localizado no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-135716/TEC/RLO-0199, com validade até 10/03/2023, para o poço 7-BAL-
0067-RN, localizado no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146398/TEC/RLO-0867, com validade até 06/04/2023, para 30(trinta) 
poços 1-BAL-0001-RN; 3-BAL-0002-RN; 7-BAL-0005-RN; 7-BAL-0007-RN; 7-BAL-0009-RN; 7-BAL-0014-RN; 7-BAL-
0018-RN; 7-BAL-0019-RN; 7-BAL-0020-RN; 7-BAL-0021-RN; 7-BAL-0022-RN; 7-BAL-0024-RN; 7-BAL-0027-RN; 7-BAL-
0031-RN; 7-BAL-0032-RN; 7-BAL-0033-RN; 7-BAL-0034-RN; 7-BAL-0035-RN; 7-BAL-0036-RN; 7-BAL-0037-RN; 7-BAL-
0038-RN; 7-BAL-0039-RN; 7-BAL-0040-RN; 7-BAL-0041-RN, 7-BAL-0042-RN, 7-BAL-0043-RN; 7-BAL-0044-RN; 7-BAL-
0045-RN; 7-BAL-0047-RN; e 7-BAL-0048-RN, localizado no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145189/TEC/RLO-0683, com validade até 07/03/2023, para o poço 7-BAL-
0051-RN, localizado no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145922/TEC/RLO-0769, com validade até 24/03/2023, para Estação 
Coletora de Baixa do Algodão, localizado no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix -Sept 
Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146201/TEC/RLO-0810, com validade até 31/03/2023, para POÇO 7-LOR-
0062-RN, localizado no Campo de Lorena, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146191/TEC/RLO-0807, com validade até 31/03/2023, para o poço 7-LOR-
0055-RN, localizado no Campo de Lorena, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146202/TEC/RLO-0811, com validade até 24/03/2023, para a Linha de 
surgência do poço: 7-LOR-0062-RN, localizado no Campo de Lorena, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146950/TEC/RLO-0926, com validade até 26/03/2023, para o Poço: 7-LOR-
0089-RN, localizado no Campo de Lorena, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146240/TEC/RLO-0817, com validade até 17/03/2023, para Linha de 
surgência do poço: 7-BR-0075-RN, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146134/TEC/RLO-0792, com validade até 24/03/2023, para a linha de 
surgência do poço 7-BR-0068-RN, com 2.001,02 m, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146141/TEC/RLO-0794, com validade até 24/03/2023, para a linha de 
surgência do poço 7-BR-0069-RN, com 1.083,78 m, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146172/TEC/RLO-0800, com validade até 24/03/2023, para poço 7-BR-0069-
RN, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146400/TEC/RLO-0868, com validade até 25/03/2023, para a linha de 
surgência do poço 8-BR-0067-BR, com 1.289,01 m, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146393/TEC/RLO-0865, com validade até 25/03/2023, para o poço 8-BR-
0067-BR, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146169/TEC/RLO-0797, com validade até 31/03/2023, para o poço 7-BR-
0050-RN, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146375/TEC/RLO-0860, com validade até 25/03/2023, para a Poço: 7-BR-
0078-DRN, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146949/TEC/RLO-0925, com validade até 07/04/2023, para 40(quarenta) 
poços: 3-BR-0003-RN:; 7-BR-0005-RN; 7-BR-0007-RN; 7-BR-0008-RN; 7-BR-0009-RN; 7-BR-0011-RN; 7-BR-0012-RN; 7-
BR-0014-RN; 7-BR-0015-RN; 7-BR-0016-RN; 7-BR-0017-RN; 7-BR-0018-RN; 7-BR-0020-RN; 7-BR-0022-RN; 7-BR-0023-
RN; 7-BR-0024-RN; 7-BR-0025-RN; 7-BR-0026-RN; 7-BR-0027-RN; 7-BR-0028-RN; 7-BR-0029-RN; 7-BR-0030-RN; 7-BR-
0031-RN; 7-BR-0032-RN; 7-BR-0033-RN; 7-BR-0034-RN; 7-BR-0035-RN; 7-BR-0036-RN; 7-BR-0037-RN; 7-BR-0038-RN; 
7-BR-0039-RN; 7-BR-0040-RN; 7-BR-0041-RN; 7-BR-0042-RN; 7-BR-0043-RN; 7-BR-0044-RN; 8-BR-0046-RN; 7-BR-
0047-RN; 7-BR-0048-RN; 7-BR-0049-RN, localizado no Campo de Brejinho, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145066/TEC/RLO-0665, com validade até 17/03/2023, para a linha de 
surgência do poço LINHA UPN-0040, localizado no Campo de Upanema, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145040/TEC/RLO-0664, com validade até 17/03/2023, para a linha de 
surgência do poço: 7-FMQ-0049-RN, com 2.425,37 m, localizado no Campo de Fazenda Malaquias, no município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145219/TEC/RLO-0691, com validade até 17/03/2023, para linha de surgência 
do poço, 7-FMQ-0049-RN, com 419,16 m, localizado no Campo de Fazenda Malaquias, no município de Governador Dix-
Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-138505/TEC/RLO-0417, com validade até 10/03/2023, para o poço 7-SAB-
0006-RN, localizado no Campo Sabiá, no município de Assú/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-145182/TEC/RLO-0680, com validade até 24/03/2023, para linha de surgência 
do poço 3-JAN-0003-DRN, localizado no Campo Jaçanã, no município de Apodi/RN 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA. 
Renovação de Licença Simplificada nº 2019-147782/TEC/RLS-0218, com validade até 18/04/2023, para o acesso ao 
poço 7-LOR-0075-RN-A, com 71,78 m, localizado no Campo de Baixa do Algodão, no município de Governador Dix -Sept 
Rosado/RN. 
Renovação de Licença Simplificada nº 2019-146071/TEC/RLS-0188, com validade até 17/03/2023, para o aceso ao 
poço 4-UPN-0040-RN, com 1.139,14 m, localizado no Campo de Upanema, no município de Upanema/RN. 
Renovação de Licença Simplificada nº 2019-145041/TEC/RLS-0167, com validade até 17/03/2023, para o aceso ao 
poço 7-FMQ-0049-RN, com 87,13 m, localizado no Campo de Fazenda Malaquias, no município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 
Renovação de Licença Simplificada nº 2019-146247/TEC/RLS-0191, com validade até 30/03/2023, para o aceso ao 
poço 7-FMQ-0031-RN, com 86,60 m, localizado no Campo de Fazenda Malaquias, no município de Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 

CONCESSÃO DE LICENÇA de ALTERAÇÃO. 
Licença de Alteração nº 2020-149005/TEC/LA-0005, com validade até 16/03/2021, para: Ampliação no Sistema de 
Injeção de Água (SIA) de Livramento com a inclusão de 02 (dois) poços e suas respectivas linhas de injeção, LV-
0014; LV-0020, localizado no Campo de Livramento, no município de Caraúbas/RN 
  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ nº 24.192.205/0001-84, 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 13 de março de 2026, em favor do 
empreendimento Extração de areia no leito do Rio Ceará-Mirim para uso na construção civil, em uma área 
de 10,35 ha, com volume de extração de 4.000m3/mês, localizado na localidade Barra do Gonçalo, zona 
rural dos municípios de João Câmara e Bento Fernandes, Rio Grande do Norte.

José Fernandes Filho
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO

JT DO NASCIMENTO DA SILVA, CNPJ 05.932.805/0001-97, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação de Licença de Regularização e Operação (LRO) para serviços de limpeza de fossas/sumidouro, 
coleta e transporte de esgoto doméstico.

JT DO NASCIMENTO DA SILVA 
Proprietário

 PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

O empreendimento Maria Salete Peixoto de Queiroz, CNPJ 11.976.859/0001-57, 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 um posto de combustível, localizado na Rua Doutor Severiano, 
nº 176, bairro Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Maria Salete Peixoto De Queiroz

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) alterou as datas 
de aplicação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem ) digital 
para os dias 22 e 29 de novembro 
e as regras de solicitação de isen-
ção da inscrição. Os editais com os 
ajustes foram publicados hoje (22) 
no Diário Ofi cial da União e tam-
bém estão disponíveis na página do 
Enem.

No primeiro edital, publicado 
no mês passado, os participantes 
que optassem pela versão digital 
do exame fariam as provas nos dias 
11 e 18 de outubro. O Inep também 
defi niu novas cidades para aplica-
ção do Enem digital, alcançando 
localidades em todos os estados e 
no Distrito Federal. A estrutura do 
exame será igual à da versão im-
pressa. 

A aplicação do Enem impresso 
continua marcada para os dias 1º e 
8 de novembro. As inscrições come-
çam no dia 11 de maio e vão até 22. 
O valor da taxa de inscrição perma-
neceu o mesmo da edição de 2019 
- R$ 85 - e deverá ser pago até 28 de 
maio. Na semana passada, o Inep 
anunciou a gratuidade da taxa de 
inscrição para todos os participan-

tes que se enquadrarem nos perfi s 
especifi cados nos editais.

A regra também foi formaliza-
da hoje e vale tanto para os parti-
cipantes que optarem pelo Enem 
impresso quanto para os que esco-
lherem o Enem digital. Portanto, 
no ato da inscrição para o Enem 
2020, terão isenção de taxa os can-
didatos que estejam cursando a 
última série do ensino médio este 
ano, em qualquer modalidade de 
ensino, em escola da rede pública 

declarada ao Censo da Educação 
Básica; tenham feito todo o ensino 
médio em escolas da rede pública 
ou como bolsistas integrais na rede 
privada e tenham renda per capi-
ta igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio; ou declarem estar 
em situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica, por serem membros 
de família de baixa renda e que es-
tejam inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico).

A Unidade de Saúde da Famí-
lia (USF) de Ponta Negra iniciou, 
junto com dez mulheres da Vila e 
profi ssionais de saúde da unidade, 
a campanha de solidariedade para 
a produção de 200 kits de limpeza 
e higiene e confecção de 300 más-
caras faciais de tecido, para idosos 
e moradores vulneráveis da Vila de 
Ponta Negra.

A intenção da campanha é pro-
teger as famílias vulneráveis da 
região durante a pandemia do co-
ronavírus. O grupo, coordenado pe-
las enfermeiras da USF de Ponta 
Negra, Meine Siomara Alcântara e 
Jacqueline Abrantes, confeccionou 
kits contendo uma água sanitária, 
um tablete de sabão, um sabonete 
e três máscaras faciais de tecido.

De acordo com a enfermeira 
Meine Siomara, a distribuição com 
orientações de uso e limpeza está 
sendo feita pelos agentes comuni-

tários de saúde da unidade. "Para 
a elaboração dos kits, o grupo rece-
beu doações de pessoas solidárias 
com a campanha. Também foram 
doadas 300 máscaras faciais. Re-

cebemos doações do Supermercado 
Lig Zab onde serão confeccionados 
mais kits de limpeza e higiene para 
a continuação da campanha", des-
tacou Meine.

Segundo o Inep, estrutura do exame digital será igual à da versão impressa

Intenção da campanha é proteger as famílias vulneráveis da zona Sul de Natal

Inep muda provas do Enem digital 
para os dias 22 e 29 de novembro

Mulheres da Vila de Ponta Negra 
iniciam produção de máscaras 

Participantes que optassem pela versão digital do exame fariam provas nos 
dias 11 e 18 de outubro; Enem impresso será nos dias 1º e 8 de novembro

Adiamento

Proteção

Marcelo Camargo /Agência Brasil

Divulgação
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Canal 1Canal 1
“BBB20” vai chegando ao fi m coberto 

de glórias e levantando questões
O “BBB20” é um sucesso. Para isso, entre outras tantas 

providências e o capricho na produção, a fórmula atual para a 
escolha dos participantes, convidados + selecionados, prestou 
uma contribuição importante e o programa vai chegando ao seu 
fi nal, coberto de glórias.

Quem assiste, tem a certeza que Tiago Leifert nasceu para a 
sua apresentação. No cargo desde 2017, substituindo ninguém 
menos que Pedro Bial, ele colocou um selo próprio no programa. 
Impossível enxergar um outro alguém no seu lugar.

Muito perto do encerramento, o balanço é inteiramente 
positivo. Audiência lá em cima e repercussão maior ainda, 
mexendo com todo mundo e até estimulando a formação de 
torcidas organizadas, algumas delas lideradas por nomes 
famosos, entre cantores, atores, jornalistas e celebridades.

O barulho nas redes sociais é ensurdecedor.
Entre os paredões realizados, teve um que passou da casa 

de 1,5 bilhão de votos e é bem por aí que ainda existe uma certa 
discussão: esses votos representam mesmo o desejo do público ou 
do seu sistema de votação: uma pessoa votar mais de uma vez?

O DESACORDO
Muitas vezes as pesquisas 

dos sites sobre os paredões 
do “BBB” não batem com o 
resultado do programa.

Desta vez, isso se repetiu. 
Saiu a Mari, enquanto as 
enquetes apontavam a 
eliminação de Manu Gavassi.

DAÍ A DIFERENÇA
Todo aquele que entra 

no UOL, por exemplo, para 
escolher quem deve ser 
eliminado, difi cilmente faz isso 
mais de uma vez. Nem tem 
muito cabimento.

Já a votação que vale, a da 
Globo, permite que uma mesma 
pessoa vote zilhões de vezes. 
Como é um jogo, isso é que 
ainda pode ser discutido. 

PRÓXIMO PASSO
A Globo, depois da 

experiência com Fátima 
Bernardes, estuda outros 
movimentos, para, aos 

poucos, promover a volta de 
todos.

A situação de cada programa 
está sendo cuidadosamente 
analisada. Os de auditório e que 
envolvam participação de um 
maior número de pessoas fi carão 
por último.

SENDO ASSIM
Com a volta das férias da 

produção da Globo agora em 
maio, alguma coisa começará a 
ser planejada para se gravar em 
junho ou julho.

Por aí passam ideias de 
trabalhar com um número bem 
reduzido de pessoas.

TAMBÉM ISSO
E entre os planos dessa 

retomada na Globo, algumas 
outras possibilidades também 
serão analisadas.

Entre elas, ainda em 
maio e por parte de alguns 
apresentadores, produzir 
alguma coisa de casa. 

 Daniel Filho estava 
preparando sua estreia na 
Netfl ix, em uma parceria com a 
autora Ana Maria Moretzsohn...
  ... A série, sobre as relações 
entre os membros de uma 
família, com muito drama e 
humor, teria à frente a produtora 
Lereby, de Daniel...
 ... Com a pandemia da 
Covid-19, no entanto, parou 
tudo, incluindo fechamento de 
elenco.
 Renée Zellweger é destaque 
na Band neste sábado, em 
dose dupla... ... Às 12h45, 
a emissora exibe “O Diário 

de Bridget Jones”, seguido de 
“Bridget Jones: No Limite da 
Razão”, às 14h15.
 Existe uma justifi cativa 
para a mudança na apresentação 
do “Coronavírus Plantão”, da 
Record, às quintas-feiras...
 ... Luiz Bacci, que 
vinha apresentando, estava  
acumulando com o “Cidade 
Alerta” diário. Uma carga de 
trabalho que já é intensa...
 ... A escolha do Eduardo 
Ribeiro se deu por isso. Não 
será sacrifício maior para ele 
acumular este trabalho com o 
“Domingo Espetacular”.

Bate-Rebate

O cantor Sorocaba, que faz 
dupla com o Fernando, encabeçou 
uma campanha solidária e arreca-
dou uma quantia (não divulgada) 
que, segundo ele, permitiu a com-
pra de 1,9 mil testes rápidos de 
detecção do novo coronavírus.

A equipe do cantor afi rma que o 
material será distribuído em cinco 
hospitais espalhados pelo Estado 
de São Paulo: Dois Vizinhos, centro 
médico da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), Santa Ca-
sa de Rio Claro, hospital de Amor, 
em Barretos, e a instituição Rai-
nha da Paz, voltada para crianças 
com defi ciências.

O músico sertanejo batizou a 
campanha como “Sorocaba e ami-
gos X covid-19” e está empenhado 
nela desde o começo de abril. 

Em apenas dois dias de ativi-
dades, ele havia arrecadado cerca 
de R$ 200 mil. Segundo o músico, 

o dinheiro seria revertido para 
“hospitais das áreas mais afetadas 
para testarem os funcionários que 
trabalham na linha de frente ao 
combate do vírus”.

No último sábado (18), Fernan-
do e Sorocaba fi zeram uma live e 
demonstraram solidariedade aos 
infectados, às famílias de pessoas 
mortas pela covid-19 e aos profi s-
sionais que estão na linha de frente 
da doença.

Cantor Sorocaba, que faz dupla com o Fernando, encabeçou uma campanha solidária para ajudar no combate da Covid-19 

Cantor Sorocaba doa 1,9 mil testes 
de coronavírus para hospitais
Músico sertanejo batizou a campanha como “Sorocaba e amigos X 
covid-19” e está empenhado ação beneficiente desde o começo de abril

Solidariedade
Reprodução

A banda Metallica, liderada por 
James Hetfi eld, daria início na ter-
ça-feira (21) à sua turnê pelo Bra-
sil, começando por Porto Alegre. 
No entanto, por causa do avanço do 
coronavírus, o grupo precisou adiar 
para dezembro os shows do tour 
WorldWired. Para compensar essa 
ausência causada pela pandemia, 
o quarteto, que tem uma grande 
legião de fãs no Brasil, decidiu 
lançar ontem o álbum ao vivo e 
inédito Live In Brazil (1993-2017), 
reunindo áudios das performances 
realizadas nas diversas vezes que a 
banda se apresentou no País.

O disco compila 18 faixas com 
áudios tirados de shows do Rio, 
Porto Alegre e São Paulo, entre 
1993 e 1999, e também outras can-
ções remasterizadas dos anos se-
guintes. O repertório inclui suces-
sos como The Unforgiven (ao vivo 
em São Paulo, 1993), Nothing Else 
Matters (Rio de Janeiro, 2015), 
Enter Sandman (São Paulo, 2017), 

One (Rio de Janeiro, 2013), entre 
outros. “Nossas agendas estavam 
reservadas para a nossa 17.ª visita 
ao Brasil, desde 1989. Em vez de 
fi car em casa chateados por não 
podermos passar a noite com todos 
vocês, pensamos que seria diverti-

do percorrer antigas lembranças e 
revisitar tudo de bom que fi zemos 
no passado. A partir desta terça, 
um novo álbum ao vivo está dispo-
nível no seu aplicativo de música 
favorito”, disse a banda, em um 
comunicado ofi cial.

Disco compila faixas com áudios tirados de shows do Rio, Porto Alegre e São Paulo

Metallica lança novo disco ao vivo 
com gravações feitas no Brasil

Música

Reprodução
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS COMUNIDADES DO CAMPO DO RN – AACC/RN 
 

ASSEMBEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 A Coordenadora Geral da AACC – Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições 
estatutárias, convoca os associados e associadas para participar de uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 04 de maio de 2020, às 15:00 horas para primeira convocação, 15:30 horas para segunda convocação, no escritório 
da AACC, à Rua Dr. Múcio Galvão 449, Lagoa Seca - Natal/RN, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Ampliar o prazo 
para realização de Assembleia Geral Ordinária para aprovação de contas de 2019 para até 31/12/2020; b) Ampliação do 
quadro social; e, c) Outros Assuntos 

Natal/RN, 22 de abril de 2020 
Maria Conceição Bezerra Silva - Coordenadora Geral da AACC 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSEMBEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Coordenadora Geral da AACC – Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN, no uso das atribuições 
estatutárias, convoca os associados e associadas para participar de uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 04 de maio de 2020, às 16:00 horas para primeira convocação, 16:30 horas para segunda convocação, no escritório 
da AACC, à Rua Dr. Múcio Galvão 449, Lagoa Seca - Natal/RN, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Eleição da 
Coordenação e Conselho Fiscal mandato 2020-2022; e, b) Outros Assuntos.  

 
Natal/RN, 22 de abril de 2020 

Maria Conceição Bezerra Silva - Coordenadora Geral da AACC  . 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2020

TP - Menor Preço Por Empreitada Global - N.º 004/2020 - Serviços de Reforma do Ginásio 
Poliesportivo Nazir Pereira Júnior, localizado na Rua Benedito Braz de Mendonça - COHAB - 
no Município de Areia Branca/RN, - data da sessão - 11/05/2020 às 10:00 horas horário local. 
Informações e-mail licitacoesab@gmail.com.

Areia Branca/RN, em 22/04/2020
Antônio Lopes Neto

Presidente.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN 

CNPJ/MF – 08.472.037/0001-24 – e-mail: cartoriosjcampestre@gmail.com 
ELIANE VIANA DE SOUSA – Notária e Registradora 

Rua Getúlio Vargas, 630–Centro- São José do Campestre/RN- CEP 59275-000– Fone (84) 3294.2524/9620.5574 
_____________________________________________________________________________ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

Eliane Viana de Sousa, Notária e Registradora do Serviço Notarial e Registral de São José do 
Campestre/RN, na forma do artigo 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/1973, acrescido pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015 (CPC) 
e do artigo 467 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 
(Provimento nº 156/2016-CGJ/RN), 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 este Cartório de Registro de Imóveis o pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL formulado por MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS e seu esposo SEVERINO DOS 
SANTOS, brasileiros, casados, ela funcionária pública aposentada, CPF/MF nº 751.838.464-72, RG nº 420.438-SESPDS/RN, 
filha de João Antonio Felix e Inez Cândida da Conceição, ele aposentado, CPF/MF nº 229.804.314-00, RG nº 420.429-
ITEP/RN, filho de Manoel José dos Santos e Maria Francisca dos Santos, ambos com endereço na Av. Ver. Manoel Cardoso, 
nº 1224 - Centro, nesta cidade de São José do Campestre/RN – CEP 59275-000, onde têm domicílio. O pedido encontra-se 
fundamentado no artigo 1.242 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e artigo 216-A da Lei nº 6.015/1973, tendo sido prenotado 
no protocolo nº 6.555, por meio do qual os requerentes pretendem usucapir na modalidade ordinária, o imóvel u rbano, assim 
escrito: IMÓVEL URBANO, situado na Rua Vereador Manoel Cardoso, nº 1224, distante 94,90m para a esquina mais 
próxima, formada pela Rua José Bezerra da Silva, nesta cidade de São José do Campestre/RN, com uma área de 148,98m² 
de superfície, contendo uma (01) Casa Residencial, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com a Av. Vereador 
Manoel Cardoso da Silva, com 6,16m; ao Sul, com Adriele Augusta de Oliveira Lunga, com 6,12m; ao Leste, com José Silvério 
dos Santos, com 24,27m; e, ao Oeste, com Adriele Augusta de Oliveira Lunga, com 24,23m. Os requerentes alegam possuir 
o imóvel como seu, sem interrupção e nem oposição, para fins de sua residência, por mais de 05 (cinco) anos. O imóvel 
usucapiendo se encontra descrito e caracterizado pela planta e memorial descritivo constantes dos autos extrajudiciais 
ficando eventuais interessados CIENTES do presente procedimento administrativo de usucapião, na modalidade ordinária, 
podendo sobre ele se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital. 
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 
pedido inicial. 

São José do Campestre/RN, 27 de fevereiro de 2020  
 

Eliane Viana de Sousa 
Notária e Registradora 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GLENDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 03.524.050/0001-66, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a Licença de Operação – LO, para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, 
com capacidade de armazenamento de 120m3, Localizado na Rua Manoel Gonçalves, BR 110, 13, Zona 
Urbana, Upanema/RN;

LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA
SOCIO-ADMINISTRADOR 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARIA MÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO, CNPJ/MF: 24.960.740/0001-38, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Regularização de Operação Nº 2019-136020/TEC/LRO-0382 com prazo de validade até 
16/04/2022, em favor do empreendimento com atividade para Unidade têxtil de alvejamento de tecidos de 
algodão, Localizada no Sítio Flores, s/n, zona rural, 59.324-000, Jardim de Piranhas/RN.

MARIA MÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO
Sócio/Proprietário

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

 PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

- Licença de Operação – LO do Sistema de Injeção de Água do poço 7-CLD-3-RN e
- Licença de Operação – LO da Linha de Injeção de Água  do poço 7-CLD-3-RN.
. Localizados no Campo CARDEAL, município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

O SEST – Serviço Social do Transporte, Natal-RN torna público aos interessados a revogação da 
Concorrência nº 00007/2020 para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ambulância (suporte básico e avançado) com o Profi ssional para prestar atendimento na Copa SEST SENAT 
de Futebol 7 Society na Unidade B29 Natal/RN publicada no Jornal Agora RN no dia 17/02/2020, com base 
no art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do SEST SENAT para demais informações, pelo e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
CREUDIMAR DE BRITO CAMARA ME, CNPJ: 03.937.268/0001-42: Torna público que está requerendo ao Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA: Licença de Operação, para Criação 
de Animais (Avicultura de postura), com capacidade de criação de 350.000 aves, localizado no Sítio Lagoa do Bargado, 13, 
Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN;

E:
Licença de Alteração, para Criação de Animais (Avicultura de Postura) com capacidade de criação de 40.000 Aves, 

posto de abastecimento aéreo 15m3 , lavajato e troca de óleo, localizado no Sítio Lagoa do Bargado, 13, Zona Rural, 
Governador Dix-Sept Rosado/RN;

CREUDIMAR DE BRITO CAMARA
PROPRIETÁRIO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE REVOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00007/2020

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

VENTOS DE VILA CEARA I SPE S.A., CNPJ 29.498.486/0001-11, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Alteração - LA, para a Subestação Mel I, que passará de 600 MVA para 900 MVA, localizada na Vila Ceará, 
Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

O São Caetano encami-
nhou um ofício para a Fede-
ração Paulista de Futebol 
(FPF) em que solicita sua 
desistência da Série D do 
Campeonato Brasileiro por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus. O campeonato 
nacional teria início no mês 
de maio. Em nota ofi cial nesta 
quarta-feira, o clube do ABC 
lamentou a necessidade que 
levou à decisão e explicou que 
as incertezas que envolvem 
o futebol brasileiro e seu ca-
lendário foram responsáveis 
por sua desistência. “Esta foi 
uma medida bastante pensa-
da e extrema, que infelizmen-
te precisou ser tomada em 
decorrência dos problemas 
e de todas as incertezas que 
envolvem o futebol brasileiro 
e o seu calendário de compe-
tições”, informa o documento.

São Caetano 
anuncia 
desistência da 
Série D

Crise

Time encaminhou ofício à FPF

Reprodução

A Federação Norte-Rio-Gran-
dense de Futebol (FNF) informou 
nesta qurarta-feira (22) que não há 
previsão para o retorno do Cam-
peonato Potiguar 2020. O torneio 
foi paralisado no dia 17 de março 
diante da crise sanitária causa pelo 
novo coronavírus.

A FNF suspendeu todas as par-
tidas validas pela competição após 
ouvir os representantes dos clubes 
participantes do Potiguar 2020, 
além da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) e das federações 
estaduais de todo o país, em sinto-
nia com a orientação das principais 
autoridades de saúde do Brasil em 

decorrência da pandemia da Co-
vid-19.

O ABC conquistou o primei-
ro turno depois ter feito a melhor 
campanha na fase de grupos. Na 
fi nal, o alvinegro empatou com o 
América em 2 a 2. O time levantou 
a taça da Copa Cidade do Natal por 
ter a melhor campanha.

A competição foi paralisada no 
meio da 4ª rodada do returno, com 
duas partidas já realizadas e duas 
por fazer. Ainda faltam 11 jogos 
para saber quem avança para a fi -
nal do segundo turno. Caso o ABC 
seja vencedor da Copa Cidade do 
Natal, o clube terá conquistado os 

dois turnos e vai se sagrar campeão 
potiguar antecipadamente. Com a 
paralisação, ABC e Globo lideram 
o segundo turno com 9 pontos con-
quistados, mas na classifi cação 
geral o alvinegro vem em primeiro 
com 29 pontos e o América vem lo-
go em seguida com 26, então está 
sendo uma competição muito acir-
rada entre as equipes.

Ainda de acordo com a FNF, 
o time com o menor índice técnico 
no somatório dos dois turnos (clas-
sifi cação geral) cai para a segunda 
divisão do Campeonato Potiguar. 
Hoje quem desceria seria o Assu, 
que até agora só somou 6 pontos.

FNF não tem prazo para retomar 
Campeonato Potiguar de 2020
Torneio foi paralisado no dia 17 de março diante da crise sanitária causa 
pelo novo coronavírus; ABC venceu o primeiro turno e liderava o returno

Indefinição
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Jogador de futebol que não se 
sentir seguro para voltar ao traba-
lho no Brasil pode se recusar a trei-
nar e entrar em campo. A CBF e as 
federações estaduais, juntamente 
com as TVs e os clubes, discutem 
há duas semanas a possibilidade 
da retomada do futebol, princi-
palmente sob o prisma fi nanceiro 
das competições. De acordo com o 
entendimento de advogados traba-
lhistas com foco em atividades es-
portivas, no entanto, um atleta de 
qualquer modalidade pode se valer 
do “direito de resistência ao traba-
lho” para não se expor ou correr ris-
co de morte enquanto não se sentir 
à vontade em relação a problemas 
ambientais e naturais, como uma 
pandemia.

O assunto torna-se polêmico 
porque São Paulo vive situação 

trágica e assustadora da covid-19, 
com maior número de infectados e 
mortes do Brasil, e com as UTIs de 
seus hospitais perto de sua capa-
cidade máxima usada, de modo a 
não ter brevemente como internar 
novos pacientes de forma adequa-
da e digna. O cenário é bem pareci-
do com o de outras capitais do País, 
como Manaus. “O jogador não tem 
de trabalhar quando sua vida corre 
risco ou quando ela é ameaçada. 
Ele é como qualquer outro traba-
lhador cujo contrato é regido pela 
CLT. Ele tem o direito d+e se recu-
sar a entrar em campo”, explica o 
advogado trabalhista Higor Maffei 
Bellini, especialista em direito es-
portivo.

Ele defende o caminho da 
transparência na relação entre 
atleta e clube para solucionar esse 

problema. “O jogador tem de falar 
isso para o seu clube, para o patrão. 
Tem de dizer que não se sente se-
guro de voltar ao trabalho. Ele não 

é pago para se expor a riscos des-
necessários. Machucar-se durante 
uma partida, faz parte. Pegar uma 
doença ainda sem cura, não.”

Segundo Bellini, esse direito 
do esportista está na Constituição 
do Brasil, não de forma clara, mas 
com boas brechas para o seu enten-
dimento. 

Ele entende que nem mesmo 
os direitos de imagens pagos aos 
atletas dão aos clubes qualquer 
mecanismo para forçá-los a jogar 
e se expor. Para usar esse direito, 
os clubes podem fazer outros tipos 
de ações, como lives ou eventos iso-
lados com seus jogadores, postar 
fotos nas redes sociais ofi ciais ou 
comandar peças de publicidade, diz 
o advogado. 

“Isso sem falar do aspecto psi-
cológico do profi ssional, que pode 
sofrer abalos diante de todo esse 
cenário, de perdas de pessoas pró-
ximas, da família ou de amigos”, 
completa.

Atletas podem se negar a atuar caso se sintam ameaçados pelo coronavírus

‘Jogador que não se sentir seguro pode se 
recusar a treinar’,afirmam advogados
De acordo com advogados trabalhistas com foco em atividades esportivas, o atleta pode se valer do “direito de resistência ao 
trabalho” para não correr risco de morte enquanto não se sentir à vontade em relação a atual sanitária do novo coronavírus

Lei trabalhista 

Everton Silveira/Agência F8


