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IMUNIZAÇÃO. 6 | Enquanto 
outros municípios potiguares 
já vacinam idosos de 60 anos, 
Natal suspendeu a aplicação 
da Coronavac pela segunda 

vez e aguarda novas doses do 
imunizante. A faixa etária do 
público-alvo da campanha de 
vacinação na capital potiguar 
segue em 63 anos de idade 

e depende da chegada de 
mais doses para ser ampliada. 
A expectativa do Governo do 
Estado é receber lotes de vacinas 
nesta quinta 22 ou sexta-feira 23

Sem Coronavac, Natal 
aguarda mais doses para 
ampliar público-alvo

CORONAVÍRUS Até o momento, não há data certa para a retomada da aplicação de doses da Coronavac – vacina da chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan – que foi suspensa pela 
segunda vez na última segunda-feira 19 na capital potiguar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, assim que receber novos lotes do imunizante, a vacinação será retomada imediatamente

ESPETÁCULO DE 
DANÇA “ANÔNIMA”

ESTREIA

 Ariadna Medeiros traz 
obra coreográfica sobre 
a vida de mulheres que 
foram vítimas de violência 
doméstica. Espetáculo 
estreia no domingo. Pág. 8

Confira coluna de Geraldo 
Ferreira, novo articulista 

do jornal impresso Agora Rn
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O prefeito de Natal Álvaro 
Dias garantiu nesta terça-feira que 
Natal não terá reajuste na tarifa de 
ônibus ao mesmo tempo em que 
terá a frota aumentada. Segundo 
ele, tudo isso graças a duas 
medidas adotadas pelo Governo 
do Estado e pela Prefeitura da 
capital. “O Governo atendeu nossa 
sugestão de redução do ICMS para 
o transporte coletivo. A Prefeitura 
já havia anunciado também a 
isenção do ISS. Mais ônibus nas 
ruas para evitar aglomerações!”, 
comentou.

CONDIÇÃO 
Segundo a governadora 

Fátima Bezerra, o não reajuste 
de tarifa e a ampliação da frota 
do transporte público foram as 
condições impostas pelo Governo 
para que ela autorizasse a redução 
de 80% do ICMS. “Sabemos da 
di� culdade em atingir 100% de 
redução,  estamos em busca da 
adaptação para a nossa realidade. 
Essa é uma medida temporária, 
enquanto durar a pandemia”, 
disse ela.

ACERTO 
Fátima Bezerra está acertando 

sua política de combate à 
pandemia por estar ouvindo 
a ciência. A constatação é do 
deputado estadual Vivaldo 
Costa, que durante o seu 
pronunciamento na sessão 
plenária remota desta terça-
feira (20), destacou a atuação 
do governo estadual. “Quero 
parabenizar tanto o Comitê 
Cientí� co que vem fazendo um 
excelente trabalho quanto a 
governadora Fátima Bezerra, que 
está realizando uma política de 
combate à pandemia com  acerto,  
pois está ouvindo a ciência e a 
ciência é quem dita o caminho”, 
ressaltou o deputado.

O ‘BOOM’ DA MUDANÇA? 
O Ministro das Comunicações 

Fábio Faria comemorou o fato 
de a Petrobras ter ganhado R$ 20 
bilhões em valor de mercado em 
um dia - o valor da companhia 
chegou a bater R$ 318 bilhões 
ontem, ante R$ 297 bilhões do 
fechamento de sexta. O potiguar 
atribuiu a alta à recente mudança 
na direção da estatal.  “Tudo isso 
após a posse do novo diretor 
presidente, Joaquim Silva e Luna”, 
disse Fábio.

QUEM SE ARRISCA? 
Aliás, o ministro Fábio Faria 

deixou um comentário no mínimo 
curioso em um de seus per� s no 
Instagram. “O mundo tenta medidas 
de lockdown há um ano, sem 
resultados claros, só o da redução 
da atividade econômica. A China fez 
uma maratona em novembro e terá 
outra em 1° de maio. O PIB da China 
cresceu 18% no trimestre. Fica a 
dica”, escreveu. Quem se arriscaria a 
tentar desvendar o mistério por trás 
da teoria da conspiração propagada 
pelo político do RN?

FALHA 
O governo Jair Bolsonaro não 

reservou dinheiro para o Ministério 
da Saúde combater a pandemia 
do coronavírus em 2021 e, até o 
mês de março, não tinha realizado 
qualquer repasse para que estados 
e municípios lidem com a crise 
sanitária. Quem disse foi o TCU 
(Tribunal de Contas da União), com 
base no relatório que será analisado 
pela CPI da Covid, instalada no 
Senado na semana passada.

PRESSÃO 
O grupo de 36 artistas do Brasil 

e dos Estados Unidos - entre eles, 
Leonardo DiCaprio - enviou uma 
carta ao presidente Joe Biden 
pedindo que ele não feche acordo 
com o presidente Jair Bolsonaro 
antes que ocorra uma redução real 
no desmatamento da Amazônia. O 
texto a� rma ainda que antes que 
qualquer compromisso seja � rmado 
deve-se garantir a livre participação 
da sociedade civil nos debates 
ambientais.

ZONA VERMELHA 
A organização Repórteres Sem 

Fronteiras lançou ontem (20) o 
Ranking Mundial da Liberdade de 
Imprensa, publicação anual que 
avalia a liberdade de imprensa 
em 180 países e territórios. E pela 
primeira vez em 20 anos, o Brasil 
entrou na “zona vermelha”, que 
sinaliza regiões do mundo onde a 
situação da imprensa é considerada 
difícil.

IMPEACHMENT 
A piora da pandemia tem gerado 

um pedido de impeachment de 
Bolsonaro por dia, segundo noticiou 
ontem a Veja. De acordo com a 
revista, em março e abril a Câmara 
recebeu 38 petições em 35 dias úteis 
pela abertura de processo por erros 
no combate à Covid-19.

A querida e competente jornalista Juliana Manzano assumiu a assessoria de imprensa do deputado federal General Girão

RÁPIDAS

>> O jornal O Globo deu que  médicos da linha de 
frente no combate à covid19 estão  relatando abusos 
e coerção frequentes para que receitem o chamado 
“kit covid”. Mesmo com ine� cácia comprovada na 
prevenção ou no tratamento da doença, esses remédios 
são alardeados por autoridades, gestores e até colegas 
como solução mágica para pandemia. Natal que o diga!

>> O YouTube removeu, pela primeira vez, um vídeo 
do canal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
no qual o mandatário fala sobre o tratamento ine� caz 
contra a covid-19. A plataforma con� rmou a informação 

ao UOL e explicou que “o vídeo foi removido por violar 
a política de informação incorreta sobre a covid-19 do 
YouTube, que foi atualizada na última semana”.

>> O ministro da Economia, Paulo Guedes, a� rmou 
ontem que os resultados da arrecadação de março e do 
1º trimestre de 2021 mostram que “o Brasil foi derrubado 
pela pandemia e se levantou”. A declaração foi dada em 
entrevista coletiva para analisar os números divulgados 
hoje pela Receita Federal. Em março, a arrecadação 
federal registrou crescimento real de 18,5% em 
comparação com o mesmo período do ano passado.
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COMBUSTÍVEIS | De 2019 a 2020, deputados gastaram mais de R$ 27 mi. Entre a bancada potiguar, Beto 
Rosado (PP) foi o que mais gastou, enquanto Carla Dickson (Pros) teve o menor investimento de verbas

Legislar e � scalizar. Esses são os 
deveres de um deputado federal. 
Para o bom desempenho dessas 

funções, a Câmara oferece uma estru-
tura bancada pelos contribuintes. De 
janeiro de 2019 a dezembro de 2020, 
os deputados gastaram juntos R$ 
367.916.285, 02. Em combustíveis, fo-
ram mais de R$ 27 milhões.

Lúcio Big, fundador do “OPS” (Ob-
servatório Político Socioambiental) 
- que ano passado ganhou um prêmio 
internacional criado pela ONU de reco-
nhecimento a ações de combate à cor-
rupção - lidera um grupo com mais de 
200 colaboradores de todos os estados 
do Brasil.

O instituto denuncia às autorida-
des gastos irregulares, e, desde 2013, já 
recuperou mais R$ 6 milhões para os 
cofres públicos.

São eleitores acompanhando de 
perto os eleitos para saber como eles 
usam o dinheiro do contribuinte. O 
alvo agora são as despesas dos 513 de-

putados federais com combustíveis, na 
Operação Tanque Furado.

Entre os oito deputados federais 
do Rio Grande do Norte, o que gas-
tou mais em valores absolutos com 
combustíveis e lubri� cantes foi Beto 
Rosado (PP). Ele aplicou R$ 114.244,87 
de verbas nessa � nalidade. O valor 
corresponde a 11,5% das despesas do 
parlamentar, que somam 985.701,51.

A análise em questão da Cota para 
o Exercício da Atividade Parlamentar 
(CEAP), que é uma cota única mensal 
destinada a custear os gastos dos de-

putados exclusivamente vinculados 
ao exercício da atividade parlamentar, 
considera o período do atual mandato, 
iniciado em 2019. Os dados foram cole-
tados na plataforma da OPS.

A parlamentar da bancada poti-
guar que menos aplicou verbas em 
combustível foi Carla Dickson (Pros). 
Ao todo, foram gastos R$ 5.211,41, equi-
valente a 2,13% dos R$ 244.196,51. A 
deputada, contudo, assumiu a cadeira 
na Câmara Federal somente em junho 
de 2020, quando Fábio Faria (PSD) foi 
escolhido para ser ministro das Comu-
nicações.

O deputado João Maia (PL) utilizou 
R$ 57,3 mil com combustíveis e lubri-
� cantes. Já Rafael Motta (PSB) gastou 
pouco mais de R$ 45,9 mil. General 
Girão (PSL) teve gastos de R$ 33,9 mil, 
enquanto a deputada Natália Bonavi-
des (PT) utilizou R$ 63,4 mil. 

Walter Alves (MDB) gastou R$ 67,3 
mil e Benes Leocádio (Republicamos), 
R$ 40,9 mil.

Deputado federal Beto Rosado (PP)                                                               Deputado federal João Maia (PL)

Operação investiga irregularidades 
em gastos de deputados federais 

REPRODUÇÃO

11,5%
é a taxa que representa gastos de 
Beto Rosado com combustíveis

CONFIRA A LISTA COM OS GASTOS DOS DEPUTADOS DO RN:

João Maia (PL)
Combustíveis e lubrificantes: R$ 57.341,71 (4,96%)

Walter Alves (MDB)
Combustíveis e lubrificantes: R$ 67.373,82 (7,66%)

Rafael Motta (PSB)
Combustíveis e lubrificantes: R$ 45.953,98 (5,89%)

General Girão (PSL)
Combustíveis e lubrificantes: R$ 33.970,92 (4,56%)

Natália Bonavides (PT)
Combustíveis e lubrificantes: R$ 63.450,54 (8,54%)

Benes Leocádio (Republicanos)
Combustíveis e lubrificantes: R$ 40.980,99 (6,81%)

Beto Rosado (PP)
Combustíveis: R$ 114.244,87

Carla Dickson (Pros)
Combustíveis: R$ 5.211,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PP SRP - Nº 011/2021
P A N° 400/2021

Aquisição parcelada de Material Gráfico. Data da sessão: 04/05/2021 as 08:30 horas. O 
edital e seus anexos serão disponibilizados por meio de solicitação através do e-mail 
(licitacaobentofernandes@gmail.com), (www.licitafacil.tce.rn.gov.br.), ou ainda na sala de 
licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Tiradentes, 66, Centro, Bento 
Fernandes/RN.

Bento Fernandes/RN, em 20 de abril de 2021
Illany Karilyne Oliveira Gomes

Pregoeira.

Edital De Citação Prazo: 20 (vinte) dias A Sua Excelência a Senhora Elane Palmeira De Souza, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução 
De Título Extrajudicial (159), processo nº 0814718-13.2016.8.20.5001, proposta por Banco do Brasil S/A em face de Diomedes Placido 
Dantas - Me e outros (3), sendo determinada a Citação de Felipe Fernandes Dos Santos Dantas, para que: 1) no prazo de 3 (três) dias, 
efetue o pagamento da dívida no valor de R$ R$ 125.865,98, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral, neste prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 
embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em 
conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 
(quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 
custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia 
será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu, Jose Ribamar Lopes, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei. K-21e23/04

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 39.941.478/0001-51: Torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA: 
Licença de Instalação - LI para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de 
armazenamento de 270m3, com Validade: 16/04/2025, Localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira, S/N, Rod. 
BR304-km269, Fazenda Santa Julia, Mossoró/RN; E torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o pedido de Licença de 
Operação – LO, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 
270m3, Av. Industrial Dehuel Vieira, S/N, Rod. BR304-km269, Fazenda Santa Julia, Mossoró/RN. 

 
MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 

SOCIO-ADMINISTRADOR 
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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. 
Solicitante: o Sr. EFTYCHIOS PETRAKIS, grego, casado, empresário, portador do CPF/MF n° 234.488.208-14, portador 
do RNE de n° V758995-4, e, a Sra. GABRIELA GRANJA PORTO PETRAKI,  brasileira, casada, odontóloga, portadora do 
RG n° 4.322.767 – SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 025.617.794-59, ambos, residentes e domiciliados na Av. Boa 
Viagem, 6500, Ap. 501B, Recife/PE, CEP: 51.130-000, 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 no Prolongamento da Rua Água Viva, s/n, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 844,21m²(oitocentos e quarenta e quatro metros e vinte e um decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.021.06.0151.0000.5 e 
sequencial número 1.003291.6, CEP: 59.178-000. LIMITES E CONFRONTAÇÕES - Norte : Cícero Lourenço 
dos Santos  28,01m - Sul : Prolongamento da Rua Água Viva 28,00m - Leste : Erik Cavalcante de Oliveira Filho 
- 32,18m - Oeste : Jussara Mariano de Souza  32,06m.  Imóvel não registrado no cartório. 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 a Sra. JUSSARA MARIANO DE SOUZA, o Sr. CICERO 
LOURENÇO DOS SANTOS, o Sr. ERIK CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO, 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, 22.04.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
COMBENSAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE SAL LTDA, CNPJ: 00.689.259/0001-91, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LS com validade até 14/04/2027 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na 
Rua Artur de Sousa Leite – Aeroporto, Mossoró/RN. 
 

Helton Luiz Silva Eneas 
Proprietário 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
EOL POTIGUAR B32 SPE S.A, CNPJ 34.327.409/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, 
com prazo de validade até 12 de abril de 2027 em favor do empreendimento USINA EÓLICA POTIGUAR B32, 
localizada na Vila Guanabara na Zona Rural no município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N 300728/81 
FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – CNPJ: 08.510.067.0001-88 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DO 
INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE 

Convido os Médicos Filiados ao Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte interessados para assembleia 
de fundação do Instituto de Pesquisa, Ensino e Administração em Saúde a comparecerem no dia 28 de abril de 
2021 às 19:00 horas na sede do SINMED, localizado à Rua Apodi 244, Cidade Alta Natal RN, para participarem 
da mesma, na qualidade de Sócios fundadores, ocasião em que será discutido e votado o projeto de Estatuto 
Social e eleitos os membros do conselho fiscal e diretoria. 

Natal/RN, 22 de abril de 2021. 
 

__________________________________ 
Geraldo Ferreira Filho 
Presidente da SINMED 

Comissão Organizadora do IPEAS. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

VERISSIMO FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.215.212/0001-06, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada-LS, com validade: 15/04/2027, para Extração de Argila, em uma área de 9,92ha e volume de 
1.500m3/mês, 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 5 de abril de 2023 em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Solar Serra 
do MEL IV, localizada na Vila São Paulo, na Zona Rural, no município de Serra do Mel-RN. 

 
Robert David Klein 

Diretor Geral 

 

 
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 5 de abril de 2023 em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Solar Serra 
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 RETOMADA | Nesta quarta-feira 21, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna escolas 
serviços essenciais durante a pandemia. Debate na ALRN define parâmetro científico para possível retorno

A  volta às aulas presenciais 
no âmbito do Rio Grande do 
Norte foi o tema debatido 

em reunião da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, Desen-
volvimento Socioeconômico, Meio 
Ambiente e Turismo, reunindo os 
deputados Isolda Dantas (PT), Jacó 
Jácome (PSD), Francisco do PT e re-
presentantes de entidades do setor 
educacional e do Ministério Público 
estadual.

Depois de mais de duas horas de 
debate pelo Sistema Remoto de De-
liberação da Assembleia Legislativa 
� cou evidenciado nas exposições 
dos participantes convidados, que a 
volta às aulas presenciais nas escolas 
públicas passa pela as orientações da 
Ciência.

“A Ciência é quem guia. O retor-
no das aulas pelo sistema presencial 
tem que ser resolvido à luz da Ciên-
cia. Tem que ter vacina para todos. 
Vamos elaborar um relatório de to-
das as questões aqui levantadas para 
encaminhar ao Governo do Estado e 
a todas as instituições que estiveram 
representadas no debate desta tar-
de”, disse a presidente da Comissão, 
deputada Isolda Dantas.

O secretário extraordinário para 
Gestão de Projetos e Metas de Gover-
no, Fernando Mineiro, disse em suas 
colocações no início do debate que a 
Pandemia causou grande impacto na 
vida dos alunos da América do Sul e 
Caribe.

“No Brasil o impacto foi muito 
grande. Setenta por cento das crian-
ças brasileiras estão afetadas por 
causa da Pandemia, com a suspen-
ção das atividades de ensino pelo 
Brasil afora, com agravamento pelas 
di� culdades de acesso às tecnologias 
para as aulas online. É uma situação 
complexa”, disse o Secretário.

A coordenadora da Frente Nor-
deste Criança, Ana Maria Melo disse 
que há um ano “estamos nessa an-
siedade. Volta não volta”.  Ela falou 
sobre um levantamento feito com 
crianças da região Nordeste, identi-
� cando como elas vão agindo diante 

das adversidades.
A presidente da Associação Po-

tiguar dos Estudantes Secundarista, 
Alana Carolina Ribeiro Cabral, fez 
a sua colocação dizendo que “não 
se pode virar as costas para os es-
tudantes numa hora dessa, como a 
da Pandemia. É preciso que tenham 
o suporte necessário para a sobre-
vivência. Precisa de vacinação de 
professores, EPIs, cestas básicas para 
estudantes que estão necessitando”.

Já a vice-presidente da Associa-
ção de Pais e Alunos do Estado, Clel-
ma Pinheiro questionou que os pais 
não têm como auxiliar os � lhos nas 
aulas remotas. Essa é a realidade do 
ensino remoto. Qual o objetivo desse 
ensino remoto. Essas aulas não estão 
sendo realizadas ao contento”, disse.

A Coordenadora Geral do Sindi-
cato dos Trabalhadores de Educação 
Pública do Estado, Maria de Fátima 
Cardoso colocou na discussão “que 
estamos no pico da pandemia e 
quais foram as tratativas feitas com 
o Governo Federal para que a gente 
pudesse ter mais condições de traba-
lho. Os estados precisam de recursos 
para uma resposta a essa situação. 
Fico à vontade para falar em nome 
dos pro� ssionais”.

Outra debatedora foi a presiden-
te da União Brasileira dos Estudantes 
Secundarias, Rozana Barroso. De 
acordo com a sua colocação, têm 
pessoas voltando para o mapa da fo-
me e os alunos estão com seus pais 
nessa situação. “Defendemos a pre-
sença da escola. A falta da aula deixa 
os estudantes sem alimentação, sem 
acesso à Educação pela internet. Pre-
cisamos de um plano para recuperar 
as escolas públicas que não têm con-
dições de abrir”, a� rmou.

A titular da 78ª Promotoria de 
Justiça e Coordenadora das Promo-
torias de Justiça de Defesa da Edu-
cação da Comarca de Natal, Isabelita 
Garcia Gomes Neto Rosas, destacou 
que “não podemos deixar de con-
siderar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. É muito improvável que 
as escolas sejam ambientes propícios 

à transmissão do vírus. As escolas 
devem ser as últimas a fecharem e as 
primeiras a serem reabertas”.

Na sua participação no debate, a 
Secretária Adjunta da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer, pro-
fessora Márcia Gurgel disse que não 
há escolas fechadas no RN. “Há um 
conjunto delas que vem cumprindo 
um calendário com projetos pedagó-
gicos para retomadas das avaliações 
para que nenhum aluno seja reprova-
do em 2021. Um projeto pedagógico 
especí� co para que os estudantes 
recuperem o prejuízo. Vamos fazer 
um pacto em defesa da Educação. 
Um diálogo profícuo para que juntos 
possamos encontrar as alternativas 
para garantir a Educação”.

CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA 
PROJETO DE LEI QUE TORNA ESCO-
LAS SERVIÇOS ESSENCIAIS

A Câmara dos Deputados apro-
vou na madrugada desta quarta-feira 
21 o projeto de lei (PL 5595/20) que 
proíbe a suspensão de aulas pre-
senciais durante pandemias e cala-
midades públicas, exceto se houver 
critérios técnicos e cientí� cos justi-
� cados pelo Poder Executivo quanto 
às condições sanitárias do estado ou 
município. 

O PL torna a educação infantil, 
os ensinos fundamental e médio 
e a educação superior serviços es-
senciais, que são aqueles que não 
podem ser interrompidos durante 
a pandemia. A discussão e votação 
demoraram cerca de sete horas até a 
aprovação no plenário da Casa.

O texto, que segue agora para 
aprovação no Senado, prevê ainda, 
como estratégia para o retorno às 
aulas, critérios como prioridade na 
vacinação de professores e funcioná-
rios de escolas públicas e privadas e 
a prevenção ao contágio de estudan-
tes, pro� ssionais e familiares pelo 
novo coronavírus. Esse retorno deve-
rá ter ações pactuadas entre estados 
e municípios, com participação de 
órgãos de educação, saúde e assis-
tência social. 

Texto aprovado pela Câmara prevê, como estratégia para o retorno às aulas, critérios como prioridade na vacinação de professores 

Comissão de Educação da ALRN 
debate volta às aulas presenciais

NEY DOUGLAS
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ÔNIBUS | Medida de redução do ICMS sobre o diesel para o transporte público foi anunciada com o objetivo 
de manter a tarifa da passagem de ônibus e proporcionar o aumento da frota neste momento da pandemia 

O secretário estadual de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, 
a� rmou que se não houver 

aumento de frota, o Governo do 
Rio Grande do Norte vai revogar a 
medida de isenção do ICMS sobre 
diesel para as empresas do transpor-
te público. A medida foi anunciada 
com o objetivo de manter a tarifa da 
passagem de ônibus e proporcionar o 
aumento da frota neste momento da 
pandemia. A declaração do titular da 
pasta foi em entrevista ao Bom Dia 
RN nesta quarta-feira 21.

Carlos Eduardo indicou que a go-
vernadora do Estado, Fátima Bezerra 
(PT), foi � rme frente aos empresários 
do setor. “Esperamos que as aglome-
rações nos ônibus não aconteçam 
mais”, disse. Ele a� rmou que o com-
promisso das empresas é retomar 
pelo menos 80% da frota. “O incre-
mento será para algo próximo de 80% 
no primeiro momento e, a partir daí, 
retomar 100% dos veículos circulan-
do, acompanhando a volta de outras 
atividades”.

O secretário con� rmou que o de-
creto estadual que reduz ICMS será 
publicado nesta quinta-feira 22. “É 
um contexto temporário, o decreto 
terá validade de seis meses, isso se 
as medidas forem cumpridas”, pon-
tuou. Desde o ano passado, o gover-
no já havia reduzido de 18% para 9% 
a base de cálculo para a cobrança do 
ICMS sobre esse combustível. Agora, 
o Estado garantiu a ampliação do 
benefício de 50% para 80%, para as 
empresas que atuam no transporte 
intermunicipal. E mais, zerar o im-
posto para as empresas de ônibus da 
Região Metropolitana, atendendo o 
pleito das empresas e garantindo o 
transporte público dos trabalhado-
res.

Como contrapartida, o sistema 
de transporte de passageiros da 
capital e cidades vizinhas terá de 
aumentar de 250 para 400 o número 
de ônibus em circulação na capital, 
mantendo o valor da tarifa, e abrir 
mão dos lucros. A renúncia � scal 
ocorreu pela primeira vez em 2020 

e atendeu a um pleito de mais de 20 
anos do sistema de transportes pú-
blico de passageiros. Uma renúncia 
superior a R$ 2,1 milhões, veri� cada 
entre julho e dezembro do ano pas-
sado. O Governo havia determinado 
a ampliação da validade desse bene-
fício para até o � m deste ano, como 
medida para minimizar os impactos 
da pandemia no setor. Agora, a isen-
ção passa a valer por um período de 
180 dias no caso do transporte públi-
co da capital e região. 

Na semana passada, o prefeito 

de Natal, Álvaro Dias (PSDB), já ha-
via apresentado medida semelhante 
de redução, só que em relação ao 
Imposto Sobre Serviços (ISS), que é 
de abrangência municipal. Antes, já 
havia sido aprovada — também por 
iniciativa da Prefeitura e com apro-
vação da Câmara Municipal — a re-
dução de 50% na cobrança do ISS ao 
segmento.

“Estamos em um momento críti-
co, enfrentando muitas di� culdades 
e uma pandemia avassaladora que 
está comprometendo muito nossas 
receitas. É preciso existir uma soli-
dariedade entre os entes para pagar 
essa conta de forma conjunta e me-
lhorar a oferta do serviço à popula-
ção. Estamos nos comprometendo a 
zerar o ISS e esperamos que o Gover-
no do Estado faça o mesmo em rela-
ção ao ICMS. Essa medida, inclusive, 
vai ajudar também aos municípios 
da região metropolitana e cidades 
maiores, como Mossoró. A Prefeitu-
ra de Natal tem todo o interesse em 
resolver essa questão, já deu claras 
demonstrações disso e espera que as 
nossas propostas sejam acatadas”, 
destacou Álvaro.

O sistema de transporte público 
em Natal vem funcionando com de-
sequilíbrio � nanceiro, quadro que se 
agravou desde o início da pandemia.

Atualmente, frota de ônibus circula de maneira reduzida na capital potiguar - o que causa aglomerações nas paradas e dentro dos veículos

Secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier

Sem aumento de frota, Governo 
do RN revogará isenção do ICMS 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ELISA ELSIE/GOVERNO DO RN

O incremento [da frota] será 
para algo próximo de 80% 
no primeiro momento e, a 
partir daí, retomar 100% 
dos veículos circulando, 
acompanhando a volta de 
outras atividades”

“
CARLOS EDUARDO XAVIER
SEC. DE TRIBUTAÇÃO DO RN

Verdade é aquilo que é real. 
O convencimento pela retórica, o 
relativismo, como imaginado pelos 
so� stas, que pretende a verdade 
como uma construção da mente, 
se trata apenas de jogo de palavras. 
A verdade relativa é relativa a algo, 
ela guarda relação com a verdade 
em si, já que a� rma essa condição 
cercada de disposições bem 
estabelecidas. A verdade absoluta 
existe sempre de forma relativa 
a algo. Hans Roling, estudou 
estatística e Medicina, tendo 
falecido em 2017. Pesquisou sobre 
o mundo e como compreendê-lo, 
criou um teste com questões de 
múltiplas escolhas, relativamente 
simples, sobre renda, educação, 
saúde, crescimento populacional, 
gênero, violência, meio ambiente. 
Surpreendentemente a média de 
acertos quase nunca superava o 
simples acerto aleatório estatístico. 
Imaginando que talvez pessoas 
com maior nível de educação se 
saíssem melhor, aplicou os testes 
em estudantes de Medicina, 
cientistas, jornalistas, ativistas, 
autoridades públicas graduadas, 
mas a maior parte delas errou a 
imensa maioria das respostas, 
resultados deploráveis vieram 
de vencedores do prêmio Nobel 
e pesquisadores médicos. Não 
sendo uma questão de atualização, 
educação ou inteligência para 
tantas respostas equivocadas, 
e sendo os resultados piores do 
que se as pessoas não tivessem 
qualquer conhecimento, restava 
procurar desvendar porque tantas 
pessoas estavam tão enganadas 
a respeito de tanta coisa, sempre 
vendo o mundo mais assustador, 

violento e desesperançoso do 
que realmente é. Na introdução 
do seu livro Factfulness, algo 
como opinião baseada em fatos, 
ele diz que essa visão negativa 
do mundo não mudava, mesmo 
com a informação correta a 
visão dramática persistia. A 
mídia com seus pressupostos de 
que notícia boa não é notícia, 
melhora gradual não é notícia, 
divulgação de notícias ruins 
importam como vigilância contra 
pioras, tem um papel, mas com 
um conjunto amplo de veículos 
e informações que devidamente 
buscados conseguem esclarecer 
os fatos, não poderia ser 
apontada como responsável 
pela ignorância encontrada em 
todos os níveis pesquisados pelos 
testes. A conclusão a que Hans 
chegou foi de que por razões de 
desenvolvimento do cérebro, 
preparado na ancestralidade 
a evitar perigos imediatos, as 
pessoas tendem a uma visão 
superdramática do mundo, 
levando a visões e respostas 
sempre negativas a questões 
factuais. O livro então discorre 
com estatísticas e dados dos 
organismos mais respeitáveis, 
para mostrar que o correto 
conhecimento é uma forma de 
terapia e o mundo não é tão 
dramático quanto parece. Hans 
era médico, eu que escrevo 
essa coluna sou médico, vale a 
excelente recomendação de Hélio 
Angotti Neto, médico e autor de 
livros na área de bioética “Todo 
médico deveria almejar ser um 
bom contador de histórias, de 
casos e buscas”.

ARTIGO
A BEM DA VERDADE (PARTE 1)

Dr. Geraldo Ferreira

 Verdade é aquilo que é real. O convencimento pela retórica, o relativismo, 
como imaginado pelos so� stas, que pretende a verdade como uma 

construção da mente, se trata apenas de jogo de palavras. “
* Geraldo Ferreira é médico e presidente 
do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

ARTIGO
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
BAIXA DO MEIO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 40.658.512/0001-64 torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Instalação - LI, com validade: 16/04/2025, para Posto de revenda de combustíveis 
líquidos, com capacidade total de armazenamento de 90m3, Localizado na Rod. BR406, Km32,5, S/N, Distrito 
de Baixa do Meio, Macau/RN; E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação - LO, para Posto de 
revenda de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 90m3, Rod. BR406, Km32,5, 
S/N, Distrito de Baixa do Meio, Macau/RN; 

 
MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 

PROPRIETARIO 

 

1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 

Kétully Edméia Chaves - Substituta 
 

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, 
do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pelo 
requerente, Sr. JOÃO GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, casado, inscrito na Carteira de Identidade RG n°. 
003.544.932-SSP/RN, e no C.P.F. sob nº 037.571.294-15, residente e domiciliado à Rua Vinte e Nove de Fevereiro, nº 
036, Centro, CEP: 59280-000,  nesta Cidade de Macaíba/RN; tendo sido sua posse atestada há mais de 19 (dezenove) 
anos, somente pelo requerente e há mais de 27 anos pelo primeiro posseiro através de Escritura Particular, na posse 
do IMÓVEL RESIDENCIAL, situado à Rua Vinte e Nove de Fevereiro, nº 036, bairro Centro, CEP: 59.280-000, nesta 
cidade de Macaíba/RN, medindo 2,7ha (dois vírgula sete hectares), que sempre manteve a posse durante este período, 
com sua respctiva limpeza e manutenção, com uma área total de 917m² de superfície, limitando-se ao Norte, com 
Janaína dos Santos Silva Lima, Trav. Cícero Marcelino, Inaldo Roque de Melo, Rousiana Moura de Melo, Rafael Pontes 
Alexandre e Ramon Correia da Costa, Enistein Oliveira dos Santos, Alessandrodo Nascimento Silva, Acesso 
secundário, Núbia Rodrigues Barros, Micheline Vieira dos Santos Moita, Maranilson Lopes da Silva, Eliane Lima dos 
Santos e Joilson Matias Faustino; ao Sul, com o Sr Sebastião Geraldo da Silva, Epitácio Geraldo dos Santos, Getulio 
Revoredo Oliveira, Vércio de Lima Ribeiro, Ivaaldo Pereira de Lima e José Isídio de Souza; ao Leste: com José Isídio 
de Souza e ao Oeste, com Rua Vinte e Nove de Fevereiro, medindo 2,7ha de superfície e perímetro de 917,0m;. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas 
no sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. A não 
apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande 
circulação deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  

 
 
 

 
 

Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
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PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA 
 

Salina Costa Branca Alimentos do Mar Ltda, CNPJ 11.668.998/0001-13, com endereço Rodovia Br 304, Km 
32, Distrito Industrial, Mossoró/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Alteração – LA para implantação Bombas, Canal e Sifão 
para captação de salmora e alimentação da Salina, em uma área de 1,2 ha, localizada no Sitio Logradouro SN , 
Zona Rural, Porto do Mangue/RN, CEP: 59.668-00. 
 

Davi Alves – Diretor 
 

 

 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

RECONHECIDO PELO M. TB. EM 09/11/1982 - PROCESSO N 300728/81 
FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – CNPJ: 08.510.067.0001-88 

 
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 

O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte convoca, conforme seu Estatuto, Capítulo IV, artigos 47 ao 
54, os médicos do Rio Grande do Norte, filiados até o dia 28 de fevereiro de 2021 e em dia com suas 
contribuições, para participarem  da eleição da Diretoria Executiva, Delegados Regionais e Conselho Fiscal, 
que ocorrerá  no dia 28/05/2021, no período das 08:00 as 17:00 horas, nas secções distribuídas nos seguintes 
locais de votações: 1) Sede do SINMEDRN: Rua Apodi, 244, Cidade Alta, Natal/RN, no horário das 08:00 às 
17:00 horas; 2) Delegacia Sindical de Mossoró: no horário das 08 às 17 horas; 3) Delegacia Sindical de Caicó: 
no horário das 08 às 17 horas. 
A chapa deverá ser inscrita completa, com todos os cargos preenchidos e autorizações assinadas por cada 
candidato a membro da Diretoria, Delegados Regionais e Conselho Fiscal, filiados há pelo menos seis meses e 
em dia com suas contribuições.    

Natal/RN, 22 de abril de 2021. 
 

__________________________________ 
Geraldo Ferreira Filho 

Presidente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN  
 

EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 20(vinte) dias 
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0839975-35.2019.8.20.5001, proposta por AUTOR: 
CONDOMINIO YACHT VILLAGE RESIDENCIAL contra EXECUTADO: JOHN BICKEL, , sendo determinada a 
CITAÇÃO de  JOHN BICKEL CPF: 705.481.251-47 -,  para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida 
no valor de R$ 6.263,18 (seis mil, duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), acrescido de custas e 
honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral 
neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo 
legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado 
legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de 
embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) 
dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado 
curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, VILMA MARIA GURGEL FERNANDES DE MEDEIROS, 
Auxiliar Técnico, digitei e conferi. 

Natal, 4 de março de 2021. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

Juíza de Direito 
Processo: 0839975-35.2019.8.20.5001 
Exequente: AUTOR: CONDOMINIO YACHT VILLAGE RESIDENCIAL 
Executado: EXECUTADO: JOHN BICKEL 

 

 
 

IMUNIZAÇÃO | Enquanto outros municípios potiguares já vacinam idosos de 60 anos, Natal suspendeu a 
aplicação da Coronavac e aguarda a chegada de novas doses. Expectativa é receber lote até sexta 23

A  vacinação em Natal ainda não 
tem previsão para avançar. Até 
o momento, não há data certa 

para a retomada da aplicação de do-
ses da Coronavac – vacina da chinesa 
Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantan – que foi suspensa pela se-
gunda vez na última segunda-feira 19. 
Assim, a campanha de imunização na 
capital potiguar segue apenas com a 
vacina da Oxford/Astrazeneca para 
idosos a partir de 63 anos de idade. A 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) a� rmou ao Agora RN que a 
expectativa é receber do Ministério 
da Saúde novos lotes de vacinas nesta 
quinta 22 ou sexta-feira 23.

Questionada, a Secretaria de Saú-
de de Natal a� rmou que, caso a che-
gada de novas doses se concretize, a 
ampliação da faixa etária acontecerá 
“com certeza”. 

Enquanto isso, cidades da Re-
gião Metropolitana já avançaram na 
ampliação da faixa etária dos idosos 
que fazem parte do público-alvo. São 
Gonçalo do Amarante, por exemplo, 
já marcou a data para começar a imu-
nizar idosos a partir de 60 anos: sexta-
-feira 23. Já a Prefeitura de Parnamirim 
deu prosseguimento à vacinação de 
idosos de 61 anos para cima na terça-
-feira 20. No Oeste potiguar, Mossoró 
já atende idosos de 60 anos ou mais. 

A aplicação da Coronavac foi sus-
pensa no início da semana pela segun-
da vez em Natal por falta de doses. A 
Secretaria Municipal de Natal a� rmou 
que as doses repassadas pelo Governo 
do Estado, e que estavam disponíveis 
para esta etapa da campanha, esgo-
taram-se já no início do atendimento 
nesta segunda 19. Em função disso, a 
pasta enviou um ofício para a Sesap, 
solicitando novo repasse.

Ainda segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Natal, assim que 
a Sesap repassar novos lotes do imu-
nizante, a vacinação será retomada 
imediatamente. A pasta já havia sus-
pendido a aplicação da Coronavac 
na cidade no dia 12 de abril, também 
por falta de doses. Em comunicado, a 
Sesap a� rmou que a coordenação de 

Imunização alertou e recomendou 
que fossem respeitados os prazos en-
tre as doses 1 e 2 e o prazo máximo 
estabelecido para a dose 2, “com vista 
de buscar uma maior e� cácia da vaci-
nação”. 

O texto esclarece, ainda, que “em 
reunião da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), que engloba gestores 
estaduais e municipais, ocorrida no 
dia 30 de março, foi pactuado que 
os municípios não podem, por con-
ta própria, resolver quais públicos 
incluir na vacinação, sem respeitar 
o Plano de Operacionalização para 
a Vacinação contra Covid-19 do Rio 
Grande do Norte”.

De acordo com dados do Labo-
ratório em Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS/UFRN) no sistema RN 
+ Vacina, mais de 9,6 mil pessoas já 
deveriam ter recebido a segunda dose 
da Coronavac na capital potiguar. A si-
tuação é preocupante porque o prazo 
para aplicação da segunda dose é de 
até 28 dias após a primeira, para que 
haja e� cácia do imunizante.

O relatório do LAIS indica ainda 
que mais de 19,1 mil pessoas terão a 
segunda dose da vacina vencendo nos 
próximos 7 dias em Natal. Ou seja, 
caso não recebam a imunização neste 
período, também estarão atrasadas 
em relação ao prazo estipulado pelos 
fabricantes.

A Secretaria Municipal de Saúde 
informou que os dados do RN+ Vacina 
podem estar atrasados e não repre-
sentam um dado atualizado em tem-
po real. A pasta acredita que o número 
de pessoas que ainda não receberam a 
segunda dose da Coronavac seja bem 
menor.

Na terça 20, a Sesap a� rmou que 
não houve falta de segunda dose da 
vacina nos outros municípios do esta-
do, apenas em Natal. A pasta a� rmou 
que distribuiu todas as doses entre-
gues pelo Ministério da Saúde aos mu-
nicípios e disse que Natal usou parte 
das doses destinadas à segunda dose 
para vacinar pessoas com a primeira 
dose.

No dia 16 deste mês, o estado poti-
guar recebeu 89,4 mil doses de vacinas 
contra Covid-19, entre imunizantes 
Coronavac e Oxford/Fiocruz. Desse 
total, a SMS-Natal recebeu 10.560 do-
ses da Coronavac para ser utilizada 
como segunda dose e aplicou mais de 
9.000 delas durante o � m de semana, 
segundo a secretaria municipal. 

A vacinação de primeira dose para 
idosos a partir de 63 anos está disponí-
vel e segue sendo feita normalmente, 
com imunizante da Oxford/Fiocruz, 
bem como a aplicação da segunda 
dose desse imunizante. 

SEGUNDA DOSE
No início da vacinação contra a 

Covid-19 no Brasil, o Ministério da 
Saúde recomendou que os estados 
e municípios guardassem doses da 
Coronavac destinadas para a segunda 
dose. No entanto, no � m de março, o 
Ministério mudou a orientação e libe-
rou o uso das vacinas armazenadas 
para uso como 1ª dose. 

Antes da mudança de orientação 
do Governo Federal, as segundas do-
ses da Coronavac que chegavam ao 
Rio Grande do Norte � cavam arma-
zenadas na Unicat e só eram liberadas 
aos municípios no momento da apli-
cação delas. Depois da recomendação 
do Ministério da Saúde, toda remessa 
recebida passou a ser encaminhada 
aos municípios diretamente. 

Mesmo entregando todos os lotes 
às prefeituras municipais, o Governo 
do Rio Grande do Norte orientou em 
nota técnica, no começo de abril, que 
os municípios deveriam armazenar 
as doses da Coronavac destinadas à 
segunda aplicação, para evitar o pro-
blema.

Aplicação da Coronavac foi suspensa na capital potiguar em 12 de abril e, novamente, no último dia 19

Sem Coronavac, Natal espera mais 
doses para ampliar público-alvo

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

89,4 mil
é a quantidade de vacinas 

recebidas pelo RN no dia 16
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POSICIONAMENTO | Junto ao Fórum Nacional dos Governadores, a gestora estadual defendeu agendas 
climáticas e afirmou que muito ainda precisa ser feito para a conquista de um futuro saudável e seguro

O Fórum Nacional de Governado-
res entregou nesta terça-feira 
20 ao embaixador dos Estados 

Unidos no Brasil, Todd Chapman, uma 
carta endereçada ao presidente Joe 
Biden, em que defende a preservação 
do meio ambiente e manifesta inte-
resse no desenvolvimento de parce-
rias visando impulsionar o equilíbrio 
climático, a redução de desigualdades 
sociais, a regeneração ambiental, o de-
senvolvimento de cadeias econômicas 
verdes e o estímulo à adoção de novas 
tecnologias ambientais.

“Juntos, podemos construir com 
agilidade a maior economia de descar-
bonização do planeta. Mas há muito o 
que reparar, restaurar, curar, construir 
e inventar para a conquista de um 
futuro saudável e seguro”, a� rmou a 
governadora do RN Fátima Bezerra 
(PT), que assina a carta, em nome dos 
demais governadores, encaminhada 
ao presidente Joe Biden.  

O documento “Governadores pelo 
Clima”, considerado um contraponto 
às posições do governo federal, é um 
aceno ao mundo de que os brasileiros, 
representados por 24 dos 27 chefes de 
executivo das unidades da federação, 
cobrindo uma área de 90% do territó-
rio nacional, defendem uma agenda 
que inclui a redução dos gases de efeito 
estufa, a promoção de energias reno-

váveis, o combate ao desmatamento, 
a proteção e o bem-estar dos povos 
indígenas, a e� ciência na agropecu-
ária, entre outras pautas climáticas. 
“Essas são ações que, além da remoção 
de carbono, da proteção da biodiversi-
dade e da redução da pobreza, podem 
evitar futuras pandemias”, assinalam 
os governadores. Para evitar a elevação 
da temperatura global em 1,5 graus até 
o � nal do século – preveem especialis-
tas -, a humanidade precisa re� orestar 
uma área do tamanho do território dos 
Estados Unidos. “Nesse desa� o, o Bra-
sil pode ampliar o verde da Terra não 
apenas na Amazônia, mas também 
em biomas de grande capacidade de 
captura de carbono, como o Cerrado, a 
Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e 
o Pantanal”, ressaltam os governantes. 

O embaixador dos Estados Unidos 
no Brasil, Todd Chapman, elogiou a 
iniciativa, o compromisso e a pre-

ocupação dos governadores com o 
fortalecimento da agenda ambiental. 
“A liderança do Brasil nas discussões 
das questões climáticas e ambientais 
é realmente essencial para enfrentar-
mos os desa� os globais. Os próximos 
dias serão muito importantes e estou 
feliz em receber essa carta, mostrando 
como essa coalizão dos governadores 
está comprometida em encontrar 
soluções. Tenho um compromisso 
com os Estados e acredito que vamos 
encontrar novas maneiras de traba-
lhar juntos. Esse desa� o é uma grande 
oportunidade econômica para o Brasil, 
que pode ser a superpotência mundial 
no meio ambiente”, destacou o diplo-
mata, informando que a carta seria 
enviada à Casa Branca logo depois da 
reunião, realizada por videoconferên-
cia na tarde desta terça-feira, 20 de 
abril. 

O embaixador disse que gostaria 
de visitar todos os estados brasileiros 
e recebeu convite da governadora 
Fátima Bezerra para que a agenda de 
visitas começasse pelo Rio Grande 
do Norte, onde está sendo construído 
o Museu da Rampa para preservar 
a história da participação de Natal e 
das forças aliadas, na Segunda Guerra 
Mundial. Apenas os governadores de 
Santa Catarina, Roraima e Rondônia 
não assinaram o documento. 

Fátima defende a preservação do meio ambiente e manifesta interesse em parcerias, visando impulsionar o equilíbrio climático

Em carta a Biden, governadora do 
RN defende parcerias com os EUA 

ASCOM/GOVERNO DO RN

Lançado nesta terça 20 via pla-
taformas digitais, o Anuário da 
Associação Brasileira das Opera-

doras de Turismo (Braztoa) 2021 traz a 
capital do Rio Grande do Norte entre os 
três principais destinos do Brasil esco-
lhidos pelos viajantes no ano passado. 
O documento reúne dados estatísticos 
e de posicionamento estratégico sobre 

o cenário econômico do turismo du-
rante o ano atípico de convívio com a 
pandemia

De acordo com o Anuário, os des-
tinos de sol e mar mantiveram a prefe-
rência dos viajantes sendo as cidades 
de Salvador, Natal, Maceió, Rio de 
Janeiro e São Paulo as mais vendidas, 
respectivamente. 

Natal foi o 2º destino mais 
vendido do Brasil em 2020

TURISMO
EMPROTUR

Morro do Careca, em Ponta Negra

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 
  
JOSÉ BONIFÁCIO TEIXEIRA, CPF N. 126.994.544-00 torna público que recebeu do Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de Renovação de Licença de Operação - RLO 
Nº 2020-149443/TEC/RLO-0229 com prazo de validade até 12/02/2025, em favor da JOSÉ BONIFÁCIO 
TEIXEIRA., atividade de carcinicultura, localizada na Fazenda Camargue, Distrito de Lagoa Seca, Zona Rural, 
Município de Guamaré/RN. 
  

José Bonifácio Teixeira 
Proprietário 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS 
  
JOSÉ BONIFÁCIO TEIXEIRA, CPF N. 126.994.544-00  torna público que recebeu do Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão de Renovação de Licença de Simplificada – 
RLS Nº 2020-154083/TEC/RLS-0290 com prazo de validade até 16/04/2027, em favor da JOSÉ BONIFÁCIO 
TEIXEIRA., atividade de carcinicultura, localizada na Fazenda Canto de Mãe Paula, Zona Rural, Município de 
Guamaré/RN.  
  

José Bonifácio Teixeira 
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
AUTO POSTO VIEIRAO LTDA EPP, CNPJ nº 13.975.871/0001-72, torna público que requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, 
para um Posto de Combustível, localizado no Sit. Arapuã, S/N, BR 405, KM 190,1, Zona Rural, José da 
Penha/RN. 

 
AUTO POSTO VIEIRAO LTDA EPP  

PROPRIETÁRIO 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - LICENÇA PRÉVIA 

 
A SRM - SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A, CNPJ: 05.587.143/0001-65, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para Expansão da Fábrica de Cimento, localizado no município de Currais Novos – 
RN.  
 

PAULO EDUARDO OLIVEIRA LEITE – Diretor Geral 
 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
VANIA MARIA NUNES, CNPJ: 05.617.516/0001-01 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 14/05/2020 em favor do 
empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado no SITIO 
PILÕES, 10 - BAIRRO ZONA RURAL CEP: 59.960-000 no município de PILÕES/RN. 
 

VANIA MARIA NUNES 
Sócia 

 

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. 
Solicitante: a Sra. ANA ANITA DANTAS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG n° 177728 IMLEC/RN, e 
inscrita sob o CPF/MF n° 114.505.924-49, residente e domiciliada na Av. Baía dos Golfinhos, 708, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Tiago Inácio da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.519, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Pipa Praia Shopping, Loja n° 12, 
Praia da Pipa,  CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, com 1.322,97m² (mil 
trezentos e vinte e dois metros e noventa e sete decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação 
do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.021.09.0066.0000.3 e sequencial n° 1.003266.5.  Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.309.491,924m e E 273.943,791m; deste segue confrontando com 
ANTÔNIO BRILHANTE, com azimute de 135°10'53" por uma distância de 22,782m, até o ponto M02, de coordenadas N 
9.309.475,764m e E 273.959,849m ; deste segue confrontando com MARIA EDITE DO NASCIMENTO, com azimute de 
240°25'21" por uma distância de 60,397m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.309.445,952m e E 273.907,322m ; deste 
segue confrontando com RUA DO SOL, com azimute de 333°56'59" por uma distância de 24,755m, até o ponto M04, de 
coordenadas N 9.309.468,192m e E 273.896,451m ; deste segue confrontando com RUA PROJETADA , com azimute de 
62°53'50" por uma distância de 17,134m, até o ponto M05, de coordenadas N 9.309.475,998m e E 273.911,704m ; deste 
segue com azimute de 63°36'11" por uma  distância de 35,822m, até o ponto M01, onde teve inicio essa descrição Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 60.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. MARIA EDITE DO NASCIMENTO, o Sr. ANTONIO 
BRILHANTE, 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, 20.04.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 ºC
é a média de aumento na 

temperatura até o fim do século
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AMIEL ABRANTES

Com assinatura da artista 
Ariadna Medeiros e constru-
ído a partir de histórias reais 

de mulheres que foram vítimas de 
violência e de mulheres ativistas que 
lutam pela causa feminina, Anônima 
é uma obra coreográfica que aborda 
a violência contra a mulher, uma 
prática que em pleno século XXI ain-
da está presente na sociedade brasi-
leira de forma muito grave.

A estreia marcada para domingo 
25, às 18h, recorre ao formato online, 
com acesso gratuito através do Ca-
nal Ariadna Medeiros, no YouTube. 
Depois de assistir ao espetáculo, os 
espectadores poderão acompanhar 
um bate papo que propõe uma re-
flexão sobre os direitos humanos e a 
equidade de gênero, mas que sobre-
tudo busca sensibilizar a sociedade 
para a prevenção e o enfrentamento 
da violência contra a mulher. O en-
contro será mediado pela produtora 
cultural Tatiane Fernandes, com a 
participação de Ariadna Medeiros, 
Ariadne Canela e Jaqueline de Al-
meida.

Construído a partir de um pro-
cesso de pesquisa que incluiu entre-
vistas às mulheres vítimas de violên-
cia e outras mulheres atuantes em 
diversas áreas sociais como advoga-
das, juízas, agentes policiais ou líde-
res comunitárias, Anônima assume 
mais do que um retrato sobre vidas 
suspensas ou destruídas devido às 
práticas de violência. 

Para Ariadna Medeiros, que as-
sume a interpretação em solo, o es-
petáculo narra, de maneira mais ou 
menos literal, sua própria experiên-
cia pessoal que se identifica e se rela-
ciona com tantas outras histórias de 
mulheres que, infelizmente, foram 
silenciadas por medo ou até mesmo 
pela morte. 

“Esta é uma obra que não tem a 
intenção de instrumentalizar uma 
causa, mas de assumir o propósito 
de servir como campo de reflexão e 
ação em prol de medidas necessárias 
para mudar a condição das mulhe-
res no Brasil e no Mundo.” revela a 
artista que recorre às técnicas das 
danças urbanas, como o Waacking 
e o Hip Hop para compor uma obra 
coreográfica que assume também a 
narrativa poética da dança contem-
porânea, através do olhar do coreó-
grafo Anderson Leão que se dedicou 
a direção artística do espetáculo.

A equipe do espetáculo comple-
ta-se com Ariadne Canela, respon-
sável pela gestão de Pesquisa, Amiel 
Abrantes, com o registro fotográfico, 
Artur Abrantes, que assume a capta-
ção e Edição de imagem, Ana Paula 
Medeiros, na consultoria e desenho 
de projeto, Sérgio Gurgel, na ilumi-
nação, Tatiane Fernandes na produ-

Espetáculo baseado em mulheres 
vítimas de violência estreia online
DANÇA | Artista Ariadna Medeiros traz obra coreográfica sobre a vida de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Espetáculo estreia no YouTube neste domingo 25, às  
18h, com uma conversa sobre os direitos humanos e a equidade de gênero. Bate-papo será mediado pela produtora cultural Tatiane Fernandes, com participações especiais

Artista Ariadna Medeiros estreia espetáculo no YouTube sobre mulheres vítimas de violência

ção, Raphael Jhoy como assistente 
de produção, Flávio Torres como 
diretor de palco, Anderson Galdino 
como coordenador de montagem da 
Casa da Ribeira e Alessandro Saraiva 
(risada) no apoio.

Planejado inicialmente para os 
palcos, mas que em tempos de pan-
demia precisou ser adaptado para 
o formato audiovisual, o espetáculo 

Anônima será apresentado de forma 
online em sessão única no YouTu-
be no dia 25 de abril, às 18h, tendo 
acesso gratuito através do canal da 
artista Ariadna Medeiros (https://
youtube.com/user/TheMrariadna

Segundo Tatiane Fernandes, pro-
dutora do espetáculo, logo que seja 
possível e assumindo todos os proto-
colos de segurança estabelecidos, o 
espetáculo vai se realizar presencial-
mente. O público pode acompanhar 
o trabalho e toda agenda da artista 
Ariadna Medeiros através do perfil 
do Instagram @ariadnamedeiros.
oficial

“Anônima” é um espetáculo de 
dança realizado através da Lei Aldir 
Blanc, com patrocínio da Fundação 
José Augusto, do Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte, da Secreta-
ria Especial da Cultura, do Ministé-
rio do Turismo e do Governo Federal.

18h
é o horário de estreia do 
espetáculo no YouTube


