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POTIGÁS PROCURA NOVO 
FORNECEDOR DE GÁS NATURAL 
PARA SUBSTITUIR PETROBRAS

MUDANÇA. 3 | Presidente da Companhia Potiguar de 
Gás (Potigás), Larissa Gentile, disse que a empresa 
corre para licitar novas empresas que substituam a 

Petrobras na produção de gás natural. Chamadas 
públicas já foram realizadas como forma de 
preparar terreno para o novo mercado do gás.“A 

partir do momento que a Potigás não tiver na 
Petrobras o único fornecedor, os preços serão mais 
competitivos”, explicou Larissa Gentile.

ALTA  A partir de 1º de maio, o preço de gás natural vendido a distribuidoras passará a custar 39% em média mais caro. Medido em dólar, o aumento será de 32%, como 
explicou em nota a Petrobras nesta segunda-feira.  O aumento atinge, em plena pandemia do coronavírus, toda a indústria que utiliza o insumo
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FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.

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

Edilson Viana
Dir.Administrativo

Lissandra Viana 
Dir. Financeira

Alessandra Viana
Dir. de Marketing

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

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

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

DANIELAFREIREDANIELA
COMPARANDO 

Mossoró, até agora, parece estar 
dando um ‘banho’ em Natal no 
quesito organização da vacinação 
contra a covid19. Enquanto a 
capital potiguar iniciou nesta 
segunda a imunização de idosos a 
partir de 65 anos, a capital do Oeste 
já vacina desde domingo o mesmo 
grupo com idade a partir de 63 
anos.

MOSSORÓ VACINA
A cidade comandada por 

Allyson Bezerra recebeu as 
novas doses de vacina na última 
sexta-feira e no � m de semana já 
estavam sendo aplicadas em dez 
unidades básicas de saúde. “É 
Mossoró acelerando a vacinação! 
Pode mandar mais vacinas, porque 
#MossoróVacina”, escreveu o 
prefeito em seu Twitter.

COM EMOÇÃO 
A governadora Fátima Bezerra 

não segurou as lágrimas ao receber 
a primeira dose da vacina contra 
a covid-19, nesta segunda-feira, 
na UBS do bairro de Candelária, 
rodeada por câmeras e repórteres 
querendo registrar o momento 
“muito aguardado”. “A vacinação 
signi� ca a defesa da vida. Meus 
primeiros agradecimentos são a 
Deus e à Ciência, por não ter sido 
acometida pelo vírus e por estar 
agora exercendo o meu direito à 
vacina”, comentou depois em seu 
Twitter a governadora.

MAIS VACINAS
Quem também foi imunizada 

nesta segunda foi a senadora 
Zenaide Maia. “Estou muito 
feliz. Este momento renova as 
esperanças”, disse a parlamentar, 
que ressaltou que tem reivindicado 
ao governo federal mais agilidade 
na aquisição de vacinas.

REPERCUSSÃO 
O caso da morte por covid19 

do médico e ex-prefeito de Ruy 
Barbosa João Joaquim Cavalcante 
Neto, de 61 anos, e da � lha, Emilly 
Cavalcante, de 25 anos, graduanda 
em medicina, em menos 48 horas 
ganhou destaque em reportagem 
publicada pela Revista Piauí. 

FORA DO PRAZO
A matéria, feita com base no 

depoimento de outra � lha do 
médico, ressalta que ele havia 
tomado a segunda dose da 
Coronavac em 15 de fevereiro e que 
no dia 3 de março, menos de 20 dias 

após a imunização, ou seja, antes 
do prazo total para o vacinado 
apresentar anticorpos, começaram 
a surgir os primeiros sintomas.

SEM RECOMENDAÇÃO 
A Revista Piauí ainda destaca 

na reportagem sobre as mortes no 
RN que a Secretaria do Estado de 
Saúde Pública (Sesap) informou 
que a investigação sobre o 
falecimento de Joaquim teria de 
partir do município de Natal, onde 
ele estava internado, “mas que o 
caso precisará ser submetido a 
uma avaliação por causa do tempo 
transcorrido entre a data em que 
o médico tomou a segunda dose 
da vacina e a apresentação dos 
sintomas, para saber se caberá 
noti� cação ou não”. A Secretaria 
informou que “não há nenhuma 
recomendação do Ministério da 
Saúde para fazer sequenciamento 
genético da amostra de quem 
já foi vacinado e porventura 
adoeceu depois, então não é um 
procedimento padrão”.

POSITIVO 
O � m do decreto de medidas 

restritivas do governo do 
Estado, nesta segunda-feira, 
mereceu elogios do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Ezequiel 
Ferreira. O parlamentar, que é 
favorável às aulas presenciais nas 
escolas, comemorou a decisão 
da governadora Fátima Bezerra,  
com base em recomendações 
do Comitê Cientí� co. “As aulas 
presenciais estão liberadas a 
partir de hoje (segunda) no RN 
para estudantes até o 5º ano 
do ensino fundamental. Esse 
avanço é fruto do diálogo com o 
povo, que nos ajudou a decidir e 
aprovar o projeto de lei que tornou  
essenciais as atividades escolares”, 
disse ele.

OPINIÃO 
Do jornalista Reinaldo 

Azevedo: “Voto de Kássio Conká 
já demonstrei aqui, é ilegal. Até ele 
admite. E traz o ridículo adicional   
de ‘impor’ no máximo 25% de 
ocupação dos templos. Então ele 
admite que aglomeração espalha 
o vírus. Logo, deveria prever como 
controlar a frequência. Há milhares 
de templos. Isso é impossível, e 
ele sabe. Todos vimos ontem um 
templo lotado. Logo, o voto é ilegal 
e também criminoso, já que supõe 
um controle impossível de ser feito. 
Na prática, é um ‘danem-se’”.

Amor que não se mede: no último dia 30 de março, o deputado estadual Hermano Morais comemorou o aniversário da avó Suzana: 106 anos, lúcida e vacinada. 
Um privilégio!

RÁPIDAS

>> Relatores da ONU se unem para denunciar a 
nova Política Nacional de Educação Especial (PNEE), 
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro 
de 2020 e mais conhecida na sociedade civil como 
“decreto da exclusão”. A iniciativa desobriga a escola a 
matricular estudantes com de� ciência e permite a volta 
do ensino regular em escolas especializadas.

>> Deu na Veja: “Provável candidato à reeleição 
em 2022, o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo 
abalos em uma de suas bases eleitorais mais � éis, os 

integrantes das forças de segurança. As insatisfações 
mais � agrantes estão concentradas nas corporações 
civis e federais, mas também é possível rastrear um 
princípio de descontentamento nas polícias militares”.

>>“O presidente Jair Bolsonaro dedicou parte 
do seu feriado de Páscoa para criticar as medidas de 
isolamento social. Desde sexta (2), ele fez postagens 
questionando as ações de combate à pandemia e 
os governos estaduais. Todos os estados e o Distrito 
Federal passam por restrições.

PRIORIDADE 
A região Nordeste pode receber 

mais de um terço do total de 
investimentos previstos na proposta 
orçamentária para 2021 (PLN 28/20). 
O projeto foi aprovado em março pelo 
Congresso Nacional e aguarda uma 
de� nição do presidente Jair Bolsonaro. 
De acordo com parecer da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), o 
Nordeste deve receber R$ 7,4 bilhões.

NÃO DÁ NEM PARA GÁS 
A deputada federal Natália 

Bonavides criticou em suas redes 
sociais o valor do auxílio emergencial 
que começará a ser pago novamente 
pelo governo federal. “O que dá para 
comprar no mercado com R$ 150 que 
alimente uma família por um mês?”, 
questionou. Para a parlamentar, “essa 
é a conta que milhões de pessoas estão 
se fazendo”. 

PRIORIDADE 
Natália ressaltou 

que enquanto a 
população brasileira faz 
essa conta que não tem 
resposta, “o governo 
Bolsonaro e o centrão 
negociam bilhões do 
orçamento público 
para atender aos seus 
interesses particulares”.
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A nova rodada do Auxílio Emer-
gencial será paga a partir de 6 
de abril para os trabalhadores 

que fazem parte do Cadastro Único e 
para os que se inscreveram por meio 
do site e do aplicativo do programa. 
Para os beneficiários do Bolsa Família, 
os pagamentos começam em 16 de 
abril.

Os pagamentos para este público 
começam em 6 de abril. Os pagamen-
tos seguem mais uma vez as datas de 
nascimento dos beneficiários.

Os pagamentos serão feitos por 
meio de conta poupança digital da 
Caixa, que pode ser movimentada pe-
lo Caixa TEM. Mais uma vez, será libe-
rada primeiro a movimentação digital 
e, posteriormente, os saques.

Já para os trabalhadores que fazem 
parte do Bolsa Família, os pagamentos 
começam em 16 de abril e seguirão o 
calendário já estabelecido para o be-
nefício – sempre nos últimos dez dias 
úteis de cada mês.

Para este público, os pagamentos 
serão feitos da mesma forma que é 
pago o Bolsa Família. O benefício será 
pago em quatro parcelas mensais en-
tre R$ 150,00 e R$ 350,00 dependendo 

de alguns critérios. Em todo o Rio 
Grande do Norte, mais de 57 mil MEIs 
receberam esse aporte financeiro no 
ano passado e parte desse quantitativo 
terá direito ao auxílio.

Nova rodada do auxílio emergencial 
começa a partir desta terça-feira

BENEFÍCIO

ECONOMIA | Companhia Potiguar de Gás (Potigás) busca, com o apoio do governo estadual, licitar novas 
empresas que substituam a estatal na produção; gás natural terá aumento de 39% a partir de 1º de maio

A partir de 1º de maio, Dia do 
Trabalho, o preço de gás natural 
vendido a distribuidoras, como 

a Potigás, passará a custar 39% em mé-
dia mais caro. Medido em dólar, o au-
mento será de 32%, como explicou em 
nota a Petrobras nesta segunda-feira.

Trata-se, segundo a empresa, de 
um novo ajuste na política de preços 
decorrente da valorização das cota-
ções do petróleo no mercado interna-
cional, da taxa de câmbio e do índice 
inflacionário (IGP-M), associado à 
parcela de transporte embutida nos 
contratos. E atinge, em plena pande-
mia do coronavírus, toda a indústria 
que utiliza o insumo.

A presidente da Companhia Poti-
guar de Gás (Potigás), Larissa Gentile, 
disse nesta segunda-feira que a compa-
nhia, com o apoio do governo estadual, 
corre para licitar novas empresas que 
substituam a Petrobras na produção 
de gás natural.

“A partir do momento que a Po-
tigás não tiver na Petrobras o único 
fornecedor, os preços serão mais com-
petitivos”, explicou Larissa Gentile.

Acrescentou que várias chamadas 
públicas já foram realizadas como for-
ma de preparar terreno para o novo 
mercado do gás.

“Esperamos que no começo de 
2022 já tenhamos um preço da molé-
cula gás desvinculado do dólar e, por-
tanto, bem mais barata para produtor 
local, levando em conta o potencial 
imenso do Estado nesse setor”, afir-

mou.
Mas disse também que, “por en-

quanto, infelizmente, não há o que fa-
zer enquanto o gás vier integralmente 
da Petrobras”.

O repasse ao consumidor depende 
da legislação de cada Estado. Em al-
guns casos, os contratos estabelecem 
reajuste automático e, em outros, o 
acerto se dá mediante revisões tarifá-
rias aprovadas pelas agências regula-
doras locais.

Espera-se que esse reajuste no gás 
canalizado tenha um impacto impor-
tante sobre a taxa de inflação de maio. 
Este ano, a Petrobras já reajustou a 
gasolina em 46,2%;  o diesel em 41,6% e  
botijão de gás para uso doméstico em 

17%.
Em nota, divulgada nesta segun-

da-feira, a Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de Gás Cana-
lizado (Abegás) confirmou que a alta 
será repassada para o consumidor sem 
que exista “qualquer ganho decorrente 
desse aumento”.

Explica a entidade que, em mé-
dia, 17% do preço do gás pago pelo 
consumidor chega às distribuidoras, 
correspondendo a investimentos em 
expansão de rede e remuneração pela 
prestação dos serviços. Outros 59% do 
valor equivalem ao preço da molécula 
acrescido da tarifa de transporte. Os 
restantes 24% são tributos federais e 
estaduais. 

Potigás avalia que aumento da concorrência vai garantir preços mais competitivos no mercado

Benefício será pago em quatro parcelas mensais entre R$ 150,00 e R$ 350,00

Alta do gás natural faz RN buscar 
empresa para substituir Petrobras

GOV RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE SRP Nº 009/2021

Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2021 - (aquisição de medicamentos) - data da sessão - 
16/04/2021 as 08:31h - (Horário de Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), 
( h t t p : / / a re i ab ranca . rn .gov.b r / ed i t a i s )  e  no  Por ta l  de  Compras  Púb l i cas  - 
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, em 05 de abril de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 201.027/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que o 
edital publicado no Diário Oficial da União e FEMURN no dia 30 de março de 2021 e no Jornal de 
Grande Circulação (Agora RN) publicado no dia 31 de março, que o edital do pregão eletrônico 
sofreu a inclusão do “Anexo X” - minuta da Ata de registro de preços,  nos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e pelos Decretos Municipais nº 1.254-b de 09 de janeiro de 2017 e 1.254-c 09 de janeiro 
de 2017, Lei Complementar nº 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. As alterações do edital de licitação, mesmo as mais singelas, que não impliquem em 
nova divulgação, estão disciplinadas no § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma:

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Ficam inalteradas as demais condições do Edital, cabendo desta forma ainda destacar que a 
realização da sessão pública fica mantida para o dia 19 de abril de 2021 as 08h:00min, uma vez 
que o prazo da publicação até a realização da sessão será de 10 dias úteis, atendendo assim o 
inciso V do art. 4º da Lei nº 10520/2002. O Edital modificado encontra-se à disposição dos 
interessados, disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br.

Jardim do Seridó/RN, em 05 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 209.082/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, tendo como objeto: “aquisição 
d e  m a t e r i a l  p e r m a n e n t e  M é d i c o - H o s p i t a l a r ” .  L O C A L D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06 de Abril de 2021 às 
09hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 22 de abril de 2021 às 11hs00min. INÍCIO 
DA DISPUTA: 22 de abril de 2021 às 11hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo 
de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 05 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças: 
 Licença previa de perfuração (2020-150382/TEC/Lppe-0007), com prazo de validade até 01/04/2023, em 

favor do empreendimento 01 poço petrolíferos de código 7-SBO-0017-RN, do campo  Sabia bico de osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Licença de Acesso (2020-150382/TEC/LS-0096), com o prazo de validade até 01/04/2023, em favor do 
empreendimento 01 acesso ao poço petrolífero de código 7-SBO-0017-RN, do campo  Sabia bico de osso, 
localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

   
Braz Gaudencio Dos Santos Santana 

Representante Legal 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

 
O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos 
os seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a ocorrer no dia 07 de abril 
de 2021, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 615, TIROL, 
Natal/RN, versando sobre os seguintes pontos:  
 
1. DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2020; 
2. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL; 
3. AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA NOVA DE LITOTRIPSIA; 
4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 
  

Natal (RN), 01 de abril de 2020. 
A DIREÇÃO 
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Um grupo de prefeitos potigua-
res está insatifeito com a falta 
de diálogo com o Governo do 

Rio Grande do Norte. Os gestores mu-
nicipais reclamam que há dificuldades 
para discutir pleitos com a governado-
ra Fátima Bezerra.

Segundo fonte ouvida da Fede-
ração do Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn), há problemas na 
interlocução entre o gabinete civil 
do Governo do Estado e os prefeitos 
municipais. A fonte alega, ainda, que 
o atual governo atrasa demais os re-
passes constitucionais, como 25% do 
ICMS e outros repasses importantes, 
como o Farmácia Básica. “Nem con-
tamos mais com esses recursos com 
regularidade”, reclamou.

Procurado pelo Agora RN, o Go-
verno do Estado não respondeu aos 
questionamentos da reportagem até o 
fechamento desta edição.

Prefeitos 
reclamam da falta 
de diálogo com o 
governo Fátima

CRÍTICAS

PANDEMIA | Líder da minoria no Senado diz que o objetivo da comissão parlamentar é cobrar o governo 
federal a dar respostas a respeito do atrasos na vacinação e o colapso do sistema de saúde em todo país

O líder da minoria do Senado, Je-
an Paul Prates (PT), defendeu 
nesta segunda-feira 5 a abertu-

ra de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) sobre a condução no 
combate à Covid-19 pelo presidente 
Jair Bolsonaro (Sem partido). O assun-
to ganhou força nos últimos dias com o 
aumento crescente de mortes, atrasos 
na vacinação e o colapso da rede públi-
ca hospitalar de todo o país. 

“A CPI é para ser feita ainda duran-
te a pandemia, ainda mais com o atual 
recrudescimento dos casos e mortes 
em todo o país. É necessário olhar en-
quanto o processo está vivo. É preciso 
saber quem errou, quem não errou, 

quem precreveu remédios fajutos con-
tra doença”, disse ele, logo após a reu-
nião de líderes do Senado.

Ainda de acordo com o senador, 
apesar da pressão para o início do 
inquérito, as atividades da CPI sobre 
a condução do governo federal no en-
frentamento da pandemia não foram 
iniciadas ainda porque o Senado não 

retomou os trabalhos das comissões 
parlamentares — permanentes e 
temporárias. A expectativa é de que o 
presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, 
reabra as atividades nas próximas se-
manas.

Na semana passsada, o senador 
Jean Paul e o líder da minoria na Câ-
mara dos Deputados, Marcelo Freixo 
(PSOL), apresentaram pedido de im-
peachment contra Jair Bolsonaro. A 
alegação é de que o presidente tentou 
interferir politicamente no Exército.O 
pedido incluiu as assinaturas do depu-
tado federal Alessandro Molon (PSB-
-RJ) e do senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

Abertura da CPI ganhou força nos últimos dias com o aumento crescente de mortes e o colapso da rede pública hospitalar de todo o país

Governadora Fátima Bezerra em videoconferência com representantes municipais

Senador Jean Paul Prates defende 
abertura da CPI da Covid-19

NEY DOUGLAS

ELISA ELSIE 

SENADOR JEAN PAUL PRATES 
APRESENTOU NA SEMANA PASSADA 

PEDIDO DE IMPEACHMENT CONTRA JAIR 
BOLSONARO

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS – Licença 
Simplificada, para licenciamento do Acesso Interno para o Complexo Mundo Novo, localizado no Município 
de São Miguel do Gostoso/RN. 
  

Ranier Messias 

 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO AYRTON SENNA LTDA inscrito sobre CNPJ: 08.042.736/0001-07 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão 
da Licença de Operação de Nº08.042.763/0001-07, com validade de 14/11/2021 para uma Revenda 
Varejista de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento de 60.000l, localizado na Avenida 
Ayrton Senna – Parque dos Eucaliptos – Parnamirim – RN. 
 

Judson de A. Bezerra 
Sócio Proprietário. 

  
PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA  

 
A AGRICOLA SALUTARIS LTDA, CNPJ/MF n° 09.133.731/0002-60, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, 
para projeto de agricultura irrigada de 120 ha, localizado na Fazenda Nova Descoberta, Zona Rural – Município 
de Afonso Bezerra/RN. 
 

JOSIMARIO RAIMUNDO DA CUNHA 
Sócio Diretor 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA  
 
A AGRICOLA SALUTARIS LTDA, CNPJ/MF n° 09.133.731/0002-60, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, para projeto de agricultura irrigada de 98,2187 ha, localizado na Fazenda São José I, Zona Rural 
– Município de Afonso Bezerra/RN. 
 

JOSIMARIO RAIMUNDO DA CUNHA 
Sócio Diretor 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Rio Grande do Norte por intermédio de sua presidente, a 
Sra. Rejane Soares Monteiro de Souza, no uso de suas atribuições estatutárias e consoante disposições estatutárias, 
convoca todos os integrantes das categorias dos trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço, especificamente, 
nas funções de Secretárias e Secretários, Recepcionistas, Técnico Administrativos e Assistentes Executivos, na base 
territorial do Estado do RN, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede do sindicato, 
à Rua Vaz Gondim, 800, Cidade Alta, Natal/RN, no seguinte dia e horários: No dia 14 de abril de 2021, às 13h, em 
primeira convocação; e, no mesmo dia, às 13h30, em segunda e última convocação, para atender a seguinte 
ordem do dia: Aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, que será celebrada entre o SINSERN e o 
Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de Serviços.  
 

Natal-RN, 06 de abril 2021. 
Rejane Soares Monteiro de Souza - Presidente. 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA  

 
SOLAR TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 15.312.198/0001-16, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença Prévia da Central 
Solar Alto 2, localizada na Fazenda Padrão na Zona Rural do Município de Alto do Rodrigues/RN. 
 

Everaldo Alencar no Nascimento Feitosa 
Diretor Presidente 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA  
 

SOLAR TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 15.312.198/0001-16, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença Prévia da Central 
Solar Alto 3, localizada na Fazenda Padrão na Zona Rural do Município de Alto do Rodrigues/RN. 
 

Everaldo Alencar no Nascimento Feitosa 
Diretor Presidente 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

VERISSIMO FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.215.212/0001-06, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Renovação de Licença de Operação-RLO, para o projeto de aquicultura em regime policultivo 
(camarão e tilápia), com área produtiva de 54,03ha, localizado na Fazenda Carnaubinha, Zona Rural, São 
Gonçalo do Amarante/RN. 

JOÃO VERISSIMO DA NOBREGA JUNIOR 
REPRESENTANTE LEGAL 

DIRETOR-PRESIDENTE 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, com 
prazo de validade até 23 de março de 2023 em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Serra do 
Mel III, composto pelas usinas fotovoltaicas Serra do Mel V, Serra do Mel VI, Serra do Mel XI, Serra do 
Mel XII e Serra do Mel XIII, localizada na Vila Pernambuco, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de 
Instalação, para licenciamento do Parque Eólico Mundo Novo VII, localizado no Município de São Miguel do 
Gostoso/RN. 
  

Ranier Messias 
 

 



A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), foi vacinada contra a 

Covid-19 na tarde desta segunda-
-feira 5 em uma unidade de saúde de 
Candelária, na Zona Sul de Natal. 

Fátima Bezerra tomou a pri-
meira dose da Coronavac, vacina 
da chinesa Sinovac, produzida em 
parceria com o Instituto Butantan. 
A segunda dose será aplicada em até 
18 dias, segundo protocolo da fabri-
cante.

“Muita emoção. Esperei ansiosa-
mente por esse momento. Agradeço 
a Deus e à ciência, por não ter sido 
acometida pelo coronavírus e por 
estar exercendo hoje o meu direito 
de se vacinar. Reafi rmo o meu com-
promisso com o povo do Rio Grande 
do Norte. Não sossegarei enquanto 
não o povo potiguar não estiver va-
cinado”, disse Fátima.

A governadora tem 65 anos, 
idade contemplada na atual fase da 
campanha de vacinação no Estado. 

Fátima confi rmou que o Rio Grande 
do Norte e municípios potiguares 
têm feito seus papeis na distribui-
ção e imunização da população e 
cobrou o envio de mais doses por 
parte do governo federal.
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SOLIDARIEDADE | Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, por meio do Programa Mesa Brasil Sesc, inicia 
nesta terça-feira 6 a doação de cestas básicas para trabalhadores do comércio, serviços e turismo de Natal

O Sistema Fecomércio Rio 
Grande do Norte, por meio do 
Programa Mesa Brasil Sesc, 

inicia nesta terça-feira 6, às 11h, a 
doação de 5 mil cestas básicas para 
trabalhadores do comércio, serviços 
e turismo que se encontram sem fon-
te de renda por causa da pandemia 
da Covid-19.

O projeto batizado de “Mesa 
Farta” terá pontos de distribuição na 
sede da Fecomércio RN, no Alecrim, 
na terça-feira 6. Entre os dias 7 e 9, o 
local será na unidade do Sesc Cidade 
Alta. O público-alvo são garçons, co-
zinheiros, auxiliares de cozinha, piz-
zaiolos, atendentes, copeiros, entre 

outros dos segmentos atingidos.
As pessoas benefi ciadas estão 

sendo encaminhadas pelo Sindicato 
dos Guias e Orientadores (Singtur/
RN), Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Restaurantes e Bares de 
Natal (Sindibarnat/RN) e Sindmoto/
RN. A meta do projeto é conseguir 
entregar mais de 1.100 cestas por dia, 

das 8h30 às 16h30, entre os dias 6 e 9 
de abril de 2021.

O presidente do Sistema Feco-
mércio, Marcelo Queiroz explica que 
a instituição não poderia deixar de 
prestar assistência a esses trabalha-
dores, tendo em vista os inúmeros 
impactos negativos da pandemia 
sobre eles, em particular a perda de 
ocupação e renda.

“É angustiante assistir aos refl e-
xos negativos dessa doença que, além 
de ceifar vidas, tem deixado as pesso-
as sem renda e sem condição de levar 
o alimento para casa. Esta ação tem 
como foco tentar minimizar isso”, diz 
ele.

Presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz explica que a instituição não poderia deixar de prestar assistência a esses trabalhadores

Governadora Fátima Bezerra tem 65 anos

Fecomércio faz doação de 5 mil 
cestas básicas para trabalhadores

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ELISA ELSIE

 PROJETO BATIZADO DE “MESA FARTA” 
TERÁ PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO NA 

SEDE DA FECOMÉRCIO RN, NO ALECRIM, 
NESTA TERÇA-FEIRA 6

RETOMADA

Os bispos da Arquidiocese 
de Natal, Diocese de Mossoró e 
Diocese de Caicó autorizam a 
realização de celebrações com a 
participação presencial de fi éis 
de segunda a sábado, respeitan-
do o toque de recolher, que fun-
ciona das 20h às 6h em todos 
os dias, exceto aos domingos e 
feriados, quando funciona em 
tempo integral.

A medida entra em vigor a 
partir de segunda-feira 5, assim 
como o decreto do Governo do 
Estado, que tem validade até o 
dia 16 de abril. Os líderes religio-
sos alertam que as celebrações 
só podem acontecer com 20% 
da capacidade total, “observan-
do criteriosamente as regras 
de distanciamento social e as 
medidas de biossegurança”, de 
acordo a Arquidiocese.

IGREJA CATÓLICA 
NO RN RETOMA 
CELEBRAÇÕES 
PRESENCIAIS

Governadora Fátima Bezerra 
é vacinada contra a Covid-19

IMUNIZAÇÃO

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: a Sra. EVELYNE KAHLER, alemã, divorciada, vendedora, portadora do CPF/MF n° 015.157.664-54, 
portadora do Passaporte Alemão n° CF5GZ3LT8, e, a Sra. VÂNIA BARBOSA MARINHO,  brasileira, solteira, vendedora, 
portadora do CPF/MF n° 078.331.314-40, portadora do RG n° 002.730.346 – SSP/RN, ambas residentes e domiciliadas na 
Av. Baía dos Golfinhos, n° 611, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. 
Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na 
Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 303,439m²(trezentos e três metros e quatrocentos e trinta e nove decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.017.05.0972.0000.3 e sequencial número 
1.000424.6, CEP: 59.178-000(parcialmente).  O imóvel inicia junto ao marco 1, descrito em planta anexa, com coordenadas 
U T M Este (X) 273.703,0582 e Norte (Y) 9.310.310,7760; do vértice 1 segue em direção até o vértice 2 no azimute 
126º41’50’’, em uma distância de 19,800 m, confrontando com ELIETE MARINHO DE LIMA, do vértice 2 segue em direção 
até o vértice 3 no azimute 217º22’40’’, em uma distância de 15,500 m, confrontando com HÉLIO MARINHO, do vértice 3 
segue em direção até o vértice 4 no azimute 308º08’25’’, em uma distância de 20,000 m, confrontando com JUCELIA 
FLAUZINO DA COSTA, finalmente do vértice 4 segue até o vértice 1, (início da descrição), no azimute de 38º08’25’’, na 
extensão de 15,000 m, confrontando com RUA PROJETADA, fechando assim uma área de 303,439m2.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 110.000,00. Os requerentes alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. ELIETE MARINHO DE LIMA, a Sra. JUCELIA 
FLAUZINO DA COSTA,  bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias 
nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 11.03.2021 

 
BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 

Notário e Registrador 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
CRDD/RN. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

O Conselho dos Despachantes Documentalistas do Rio Grande do Norte, Com base em todos os 
municípios do Rio Grande do Norte, na forma e prazo do seu Estatuto, convoca a todos os seus associados 
para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no próximo dia 14 de abril de 2021, de 
maneira remota através do App Zoom com endereço disponibilizado pelo WhatsApp no 84 99983-8688, com 
primeira às chamada 19h, com quórum correspondente a 50% dos associados votantes, e a segunda e última 
chamada às 19:15, com qualquer número de associados com direito a voto presentes, para tratar sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 
- Definição da eleição. 

Natal, 06 de abril de 2021. 
 

Josué Severiano Cunha Neto 
PRESIDENTE 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
FRANCISCO SALES DA SILVA, inscrito no CPF sob o N° 182.977.654-15, torna público que recebeu Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte Renovação da 
Licença Simplificada, com prazo de validade até 01 de abril de 2027, em favor do empreendimento Extração de 
Areia, localizada no Sítio Cumbe, Zona Rural de Assú – RN.  
 

FRANCISCO SALES DA SILVA 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

INTERCEMENT BRASIL S.A., CNPJ Nº 62.258.884/0091-92, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplificada- LS 
para a extração de argila, volume a ser extraído de 1.000 m³/mês, em uma área total de 3,0342 hectares, 
localizada no local denominado Sítio Bom Pasto, Zona Rural do munícipio de Serrinha, no estado do Rio 
Grande no Norte, na área da poligonal do Processo ANM nº 848.051/2014. 

 
Vinícius Alves Vieira de Souza 

Consultor Técnico 

 

PUBLICAÇÃO CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 
 

M SEABRA ALVES EPP, CNPJ: 23.902.201/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada - 
LS, 2017-107460/TEC/LS-0049 com validade em 27/04/2021 para extração mineral de AREIA em uma área de 
4,00 (há), volume mensal de 1.330,00 m³/mês. Localizado no Rancho das Esmeraldas na localidade de 
Aningas, Zona Rural, Ceará Mirim/RN. 
 

M SEABRA ALVES EPP 
Requerente/Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de 
Instalação, para licenciamento do Parque Eólico Mundo Novo V, localizado no Município de São Miguel do 
Gostoso/RN. 
  

Ranier Messias 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

  
Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de 
Instalação, para licenciamento do Parque Eólico Mundo Novo VI, localizado no Município de São Miguel do 
Gostoso/RN. 
  

Ranier Messias 
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ANTI-BOLSONARO; ANTI-LULA

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

O cientista político Carlos Pereira publicou análise, apontando 
equívoco do manifesto “centrista”, assinado pelos pré-candidatos 
à Presidência, ao sinalizar polarização, apenas com Bolsonaro. O 

“centro” teria que polarizar com os dois extremos: Bolsonaro e Lula, a � m 
de transformar-se em “alternativa atraente” para queles que condenam a 
corrupção, ou, o achincalho à gestão da pandemia”, evitando a opção do 
eleitor pelo “mal menor”.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

O PSDB perdeu a bandeira do antiPT, já incorporada por Bolsonaro. 
A sucessão gira em torno dos desafetos: Lula e Bolsonaro.

ANTI PT

OLHO ABERTO

ATRAÇÃO
O articulista chama atenção para o comportamento de Lula e 

Bolsonaro, que tentarão atrair o “centro”. Para evitar essa migração, os 
eleitores desse segmento não poderão esquecer os motivos de rejeição 
aos dois candidatos.

USA
A exemplo da eleição americana, o “centro” no Brasil teria 

de mostrar quem somos “nós” e quem são “eles dois”, ou seja, 
“antiBolsonaro “ e “antiLula”. O segundo turno seria nova eleição. Israel 
mostrou recentemente, que isso é possível.

NATAL 
Por justiça, caminha muito bem 

a vacinação em Natal. Sem dúvida, 
mérito da PMN.

REGRA
Com exceções, os defensores 

do livre mercado, sem regulações, 
apoiam-se no princípio do “prejuízo 
ser do Estado e o lucro, da empresa”. 
A economia americana é o contrário: 
garantia do lucro social para o 
estado e do lucro fi nanceiro para a 
empresa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Por tais motivos, na pátria do 

capitalismo, os incentivos fi scais, 
isenções, diferimentos, juros 
diferenciados são auditados e o 
governo exige prestações de contas 
periódicas.

EXEMPLO 
A Indústria Porcelanati de Santa 

Catarina chegou a Mossoró para 
montar polo cerâmico. Teve todos 
os incentivos possíveis: Sudene, BNB 
e outras fontes. No fi nal, acumulou 
débitos, além do desemprego em 
massa.

DIREITOS
Agora, a empresa ameaça retirar 

até a maquinaria restante para 
vender, excluindo a garantia de 
débitos trabalhistas.

IMPOSSÍVEL
Com essa prática de falso 

capitalismo, não há esperança de um 
Brasil mais justo. O pior é que esses 
desvios fortalecem o discurso de 
extremistas de direita e populistas de 
esquerda. Qual a diferença de quem 
embolsa dinheiro dos impostos para 

a Lava Jato?

A PROPÓSITO 
Qual será a responsabilidade 

da “Inframaérica”, por devolver ao 
governo o aeroporto de São Gonçalo 
do Amarante? A relicitação será 
ainda este ano.

VALORES
Recorde-se que, em valores 

de 2012, a empresa “Inframaérica” 
benefi ciou-se de fi nanciamento 
do BNDES no valor de R$ 329,3 
milhões e crédito de R$ 1,64 milhão 
para a realização de investimentos 
sociais, na área de abrangência do 
empreendimento.

HUB
Uma das justifi cativas para 

liberação de tanto dinheiro era a 
transformação do aeroporto em 
“hub” (centro de conexões) para voos 
destinados à Península Ibérica.

ANTES
 Em 2015, José Luis Menghini, 

presidente da Inframérica, declarou 
que fecharia o ano com 2015, 
com crescimento entre 6% e 7% 
em relação a 2014. Destacou a 
o recebimento de 6 milhões de 
passageiros e anunciou expansões 
nas áreas comerciais, cargas, novos 
voos e novos negócios.

RN 
Com a palavra a ANAC. Os 

prejuízos alegados só se explicam, 
após a pandemia. E nos seis anos 
anteriores? Os fi nanciamentos 
recebidos estarão em dia? E os 
demais incentivos? Ninguém duvide 
que a empresa termine pleiteando 
uma indenização do governo.

A Mesa Diretora da Câmara Mu-
nicipal de Natal publica nesta 
terça-feira 6 portaria determi-

nando a manutenção das medidas 
restritivas com a suspensão das ativi-
dades presenciais. No entanto, a Casa 
vai retomar as reuniões das comissões 
permanentes de modo virtual, com 
as deliberações através do Sistema de 
Deliberação Remota.

O encontro, mesmo que remoto, 
entre os vereadores das comissões se 
faz necessário para a tramitação dos 
projetos a serem encaminhados para 
votação em plenário nas sessões or-
dinárias, que continuarão ocorrendo 
às terças e quartas-feiras, às 14h, tam-
bém de forma exclusivamente virtual 
com Sistema de Deliberação Remota 
– SDR.

Durante as sessões, no plenário 
só serão permitidas as entradas dos 
membros da Mesa Diretora (presi-
dente, 1º e 2º secretários), de um pro-
curador legislativo e dos servidores de 

apoio do Setor Legislativo, TV Câmara 
e Assessoria de Comunicação e Redes 
Sociais da Câmara Municipal.

Continuam suspensas as demais 
atividades da Casa, proibida a presen-

ça do público externo. As atividades 
administrativas seguirão emregime de 
escala e tele trabalho, quando possível. 
O novo ato fi cará em vigor até o dia 16 
de abril.

Câmara de Natal retoma reuniões 
virtuais das comissões permanentes

LEGISLATIVO

FISCALIZAÇÃO | Tribunal de Contas cobra informações da governo estadual acerco do contrato para 
aquisição de 300 mil doses da vacina Sputnik V junto à empresa russa Limited Liability Company

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) abriu fi scalização para 
acompanhar a aquisição de 

vacinas, insumos, bens e serviços des-
tinados à vacinação contra Covid-19 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap). Em primeiro despacho 
sobre o caso, o conselheiro Poti Júnior 
pediu esclarecimentos acerca da vaci-
na Sputnik V.

A Sesap celebrou contrato para 
aquisição de 300 mil doses da vacina 
Sputnik V junto à empresa russa Limi-
ted Liability Company “Human Vacci-
ne”, representada pela sua empresa ad-
ministradora RDIF Corporate Center 
Limited Liability Company. 

A contratação da vacina foi viabili-
zada pelo Estado da Bahia, que fi rmou 
acordo de cooperação com o “Manage-
ment Company of Russia Direct Invest-
ment Fund – RDIF”, visando a aquisi-
ção de 50 milhões de doses da Sputnik 
V, e ofertou aos entes federados que 
compõem o Consórcio Nordeste a pos-
sibilidade de participarem da compra 
das vacinas reservadas.

Apesar da compra, a vacina não 
recebeu aval de uso pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No procedimento administrativo 
defl agrado para a transação no âm-
bito da Sesap, o secretário Cipriano 
Maia de Vasconcelos juntou aos autos 
justifi cativa para celebração do con-
trato para aquisição das 300 mil doses, 
oportunidade em que apresentou os 
argumentos técnicos e jurídicos que, a 

seu entender, justifi cam a contratação.  
A aquisição foi autorizada pela gover-
nadora Fátima Bezerra.

Com base no relatório de auditoria, 
o conselheiro Poti Júnior, determinou 
diligências para que a Sesap esclareça, 
no prazo de cinco dias, se as vacinas 
Sputnik-V adquiridas pelo Estado se-
rão aplicadas diretamente em ações de 
imunização no âmbito do Rio Grande 
do Norte ou se elas integrarão o Plano 
Nacional de Imunização e serão distri-
buídas para outros Estados da Federa-
ção, a critério do Ministério da Saúde.

Também pediu esclarecimentos 
sobre os riscos referentes à responsa-
bilidade civil em relação a eventos ad-
versos pós-vacinação, e quais medidas 

o Estado implementou ou pretende 
implementar para minimizar o risco, 
a exemplo de garantias ou contrata-
ção de seguro privado. Outro ponto é 
quanto à possibilidade de o contrato 
não ser executado.  O conselheiro quer 
saber quais medidas de cautela o Esta-
do implementou para reduzir os riscos 
envolvidos na aquisição, considerando, 
inclusive, a previsão de pagamento an-
tecipado. Além disso, Poti Júnior soli-
citou a relação de todos os processos 
administrativos relacionados às aqui-
sições de insumos contra a Covid-19.

O Agora RN tentou ouvir a Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
mas, até o fechamento desta reporta-
gem, não obteve retorno.

Sesap terá cinco dia se as vacinas serão aplicadas diretamente no Rio Grande do Norte

O novo ato modificando as atividades da Câmara ficará em vigor até o dia 16 de abril

TCE cobra Governo do RN sobre 
entrega das doses da Sputnik V

AFP

CMN
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HORÓSCOPO

A semana favorecerá conquistas pessoais e também 
a responsabilidade social. Ajuda aos vulneráveis, 
colaboração com a equipe e apoio aos amigos serão 
algumas das ações importantes e necessárias nesta 
fase. Você começará novo ciclo de vida.

Responsabilidades aumentarão nesta semana, que 
trará maior compromisso com seus talentos e os 
relacionamentos. A gravidade da pandemia não permitirá 
distrações. Cuidados de saúde virão em primeiro lugar 
em qualquer decisão. Conexões com pessoas queridas.

Espere por crescimento profissional e financeiro 
nesta semana. Hora de investir num futuro com mais 
estabilidade e segurança. Dê os primeiros passos e 
impulsione um empreendimento. Bom período para 
projetar a imagem e atrair oportunidades de evolução.

Cuide da casa, da família, e mantenha a saúde de todos 
protegida. A semana favorecerá novas atividades. Você 
poderá ter ideias brilhantes de trabalho, ou retomar um 
contato promissor. Estratégias e iniciativas nas relações 
produzirão ótimos resultados. 

Aproveite a semana para motivar a equipe, estreitar laços 
afetivos com amizades especiais e criar um ambiente 
protetor, de apoios mútuos. Pense coletivamente, ajude 
os vulneráveis, por meio de programas sociais, e abrace 
causas que considera justas. 

A semana trará soluções de vida e iniciativas nas 
relações. Curta os filhos, dê atenção ao par e mantenha 
a família em harmonia e segurança. Ideias criativas 
poderão se transformar em projetos. Mude conceitos, 
pesquise ferramentas tecnológicas.

Sentimentos profundos marcarão esta semana, que 
favorecerá mudanças e aumento do poder profissional. 
Imprima sua marca em tudo que fizer. Você obterá 
prestígio, visibilidade e sucesso na carreira. Respeito às 
diferenças, espírito de cooperação e atitudes gentis.

Tome a dianteira numa nova atividade e nos cuidados 
de saúde da família. A semana será agitada, com excesso 
de demandas. Determine prioridades e resolva uma 
coisa por vez. O importante será manter o orçamento 
equilibrado e a harmonia nos relacionamentos.

Convite para viajar ou para integrar um grupo seleto 
movimentará a vida numa nova direção. A semana 
trará esperanças, apesar da tristeza por tantas perdas 
causadas pela pandemia. Dobre a atenção nos cuidados 
de saúde e apoie amigos com palavras motivadoras.

Faça as informações circularem. Comunicações estarão 
rápidas nesta semana. Coisas novas para digerir e 
formar opiniões consistentes. Transações comerciais 
e pesquisas aquecidas abrirão espaço para novas 
atividades e projetos. Faça um curso on-line.

Estabilize o trabalho e aprofunde relações. A semana trará 
conquista profissional, reconhecimento e oportunidades 
de expansão. Foque nas ações práticas e aumente a 
concentração nas tarefas cotidianas. Responsabilidade 
social e pequenas ajudas contam muito.

Aproveite a semana para dar atenção aos negócios e 
aos assuntos financeiros e tomar decisões. Despesas de 
moradia, compras para a casa ou para um projeto da vida 
familiar poderão pesar no orçamento. Organize as contas 
e economize onde puder. Novos planos da vida íntima.

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

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

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

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

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

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

O Sistema de Seleção Unificado 
(Sisu), do Ministério da Edu-
cação, começa a receber nesta 

terça-feira 6 inscrições para o primeiro 
semestre de 2021. Até sexta-feira 9 se-
rão exigidos para esta seleção, exclusi-
vamente, a nota do candidato no Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem) 
de 2020.

Para se inscrever no Sisu, o inte-
ressado não pode ter zerado a redação 
do Enem 2020. Já o peso de cada prova 
para o curso de escolha varia e deve 
ser consultado no edital da instituição 
superior de interesse ou no site do Si-
su. As notas individuais do Enem 2020, 
que foram divulgadas na semana pas-
sada, estão disponíveis para consulta 
na Página do Participante ou aplicativo 
do Enem.

Os interessados em participar do 
Sisu devem manifestar interesse em 
até duas opções de curso/instituição e 
especificar a ordem de preferência. Ele 
poderá optar por concorrer às vagas de 

ampla concorrência ou aquelas reser-
vadas a políticas de ações afirmativas, 
as cotas. Pelas regras, não é permitida a 
inscrição em mais de uma modalidade 
de concorrência para o mesmo curso e 

turno, na mesma instituição de ensino 
e local de oferta.

Pela página do Sisu será possível 
checar a nota de corte para cada ins-
tituição participante, local de oferta, 
curso, turno e modalidade de concor-
rência. Os dados serão atualizados 
periodicamente conforme o proces-
samento das inscrições. Durante esse 
período, o estudante pode alterar as 
suas opções e até cancelar a inscrição. 
A classificação no Sisu será feita com 
base na última alteração efetuada e 
confirmada no sistema.

O resultado para a única chamada 
do Sisu será divulgado em 13 de abril. 
Em caso de notas idênticas, a partir 
dos critérios de classificação, o desem-
pate será feito no momento da matrí-
cula e será selecionado o candidato 
que comprovar a menor renda familiar. 
O processo de matrícula será de 14 a 19 
de abril, em dias, horários e locais de 
atendimento definidos por cada insti-
tuição de ensino.

Inscrições para as vagas do Sisu 
começam a partir desta terça-feira

ENSINO SUPERIOR

IMPASSE | Decreto proíbe o “consumo no local” de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento 
comercial, incluindo bares, restaurantes e similares; regras entraram em vigor nesta segunda-feira 5

A Associação de Bares e Restau-
rantes do Rio Grande do Norte 
(Abrasel) protocolou mandado 

de segurança pedindo a suspensão de 
um trecho do novo decreto estadual 
de isolamento social, em vigor desde 
esta nesta segunda-feira 5, que proíbe 
o “consumo no local” de bebidas alcoó-
licas em qualquer estabelecimento co-
mercial, incluindo bares, restaurantes 
e similares.

Segundo o presidente da Abrasel, 
Paolo Passariello, a medida penaliza 
fortemente os estabelecimentos do 
setor que seguem rigorosamente os 
protocolos de segurança sanitária para 
evitar a disseminação da Covid-19. O 
mandado de segurança foi impetrado 

também nesta segunda-feira np Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Norte. 

“Não há nenhum estudo científico 
que estabeleça relação entre consumo 
de bebida alcoólica e incremento na 
transmissão da Covid-19. Proibir um 
tipo de produto que é fundamental 
na nossa atividade nos enfraquece de 
uma forma brutal”, analisa Paolo.

Para o advogado Rodrigo Alves 
Morquecho, a medida é totalmente 
contrária a uma das finalidades do 
novo decreto, que é o de permitir a 
abertura gradual das atividades eco-
nômicas e o reerguimento econômico 
das categorias atingidas. “Ao proibir 
a venda de bebidas alcoólicas, prati-
camente inviabiliza-se a obtenção de 

faturamento das empresas do setor, 
especialmente dos bares”, conclui.

A Secretaria da Segurança Pública 
e da Defesa Social iniciu nesta segun-
da-feira ações integradas de fiscaliza-
ção a serem realizadas pelo programa 
Pacto Pela Vida, que com o toque de 
recolher em todo o Rio Grande do Nor-
te. Em Natal, ficou definida uma ronda 
conjunta, com caráter educativo, nos 
principais corredores e centros comer-
ciais.

O novo decreto estadual, que co-
meça a valer nesta segunda-feira 5 e se-
gue até o dia 16 de abril. Comércio não 
essencial deve fechar das 20h às 6h de 
segunda a sábado e, aos aos domingos 
e feriados, o fechamento será integral.

Novo decreto estadual com regras de isolamento começa a valer nesta segunda-feira 5 e segue até o dia 16 de abril

Resultado do Sisu sairá dia 13 de abrik

Associação de Bares e Restaurantes 
vai à Justiça contra “Lei Seca” 

SEMSUR 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE E COMUNIDADE – AHSUC/RN – CNPJ 06.315.123/0001-06 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
A Diretoria da Associação Habitacional dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
Comunidade – AHSUC/RN, no uso das suas atribuições que lhe confere o Artigo 40, do Estatuto Social, 
convoca os Senhores Associados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
22 de abril de 2021, na Avenida Abel Cabral, nº 1440, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-250, em 
1ª (primeira) convocação, às 7hs, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª 
(segunda) convocação, às 8hs, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados ou, ainda, em 3ª 
(terceira) convocação, às 9hs, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o 
seguinte: 
 ORDEM DO DIA 

I. Reforma Estatutária. 
 Nota: I) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da Associação, nesta data, 
é de 17; 
II) A Assembleia se realizará no endereço divulgado, considerando tratar-se de espaço amplo que cumprirá 
todas as regras sanitárias.  
 

Natal (RN), 05 de abril de 2021. 

 
2x7,5 ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE E COMUNIDADE – AHSUC/RN – CNPJ 06.315.123/0001-06 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

A Diretoria da Associação Habitacional dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
Comunidade – AHSUC/RN, no uso das suas atribuições que lhe confere o Artigo 36, do Estatuto Social, 
convoca os Senhores Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 
de abril de 2021, na Avenida Abel Cabral, nº 1440, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-250, em 1ª 
(primeira) convocação, às 12hs, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª 
(segunda) convocação, às 12h30, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados ou, ainda, em 3ª 
(terceira) convocação, às 13hs, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o 
seguinte: 
 ORDEM DO DIA 

I. Eleição e posse da Diretoria; 
II. Eleição e posse do Conselho Fiscal. 

 Nota: I) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da Associação, nesta data, 
é de 17. 
II) A Assembleia se realizará no endereço divulgado, considerando tratar-se de espaço amplo que cumprirá 
todas as regras sanitárias.  
 

Natal (RN), 05 de abril de 2021. 
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