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POLÍTICA. 5 | Pesquisa do Sebrae 
mostra que 95% dos bares, 
restaurantes e similares de 
Natal registraram redução no 
faturamento mensal e quase 

10% fecharam as portas 
definitivamente. Os resultados 
do levantamento revelam a 
situação caótica enfrentada 
pelo segmento. Mais da metade 

dos empresários entrevistados 
demitiram colaboradores e a 
maioria disse que não pretende 
promover a recontratação dos, 
agora, desempregados.

Crise da pandemia 
massacra os bares e 
restaurantes de Natal

DIFICULDADES  Segmento dos bares e restaurantes demite 
servidores e vê faturamento mensal despencar na capital potiguar.

JOÃO DORIA CHAMA 
JAIR BOLSONARO DE 
“PSICOPATA”

PROCESSOS DE 
LULA VÃO PARA O 
DISTRITO FEDERAL

Governador de São Paulo 
voltou a “atirar” no presidente da 
República: “Gostaria muito do 
parecer da junta médica”, disse 
sobre Bolsonaro.  Pág. 4

 Maioria do plenário do 
STF  também decidiu pela 
suspeição do ex-ministro 
Sergio Moro, na reunião que 
aconteceu ontem. Pág. 9
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GOVERNO ALTERA TOQUE DE RECOLHER E AUTORIZA VOLTA DAS AULAS
GERAL. 6 | A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou as novas medidas que passarão a valer a partir deste 
sábado (24), para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O decreto traz, entre outras alterações, o toque de recolher entre 22 
e 5 horas, de segunda a sábado, e o retorno presencial das aulas até o 5º ano do ensino fundamental.
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NOVO DECRETO

Governadora Fátima Bezerra recomendou, por meio do Twitter, que os municípios permaneçam com suas orlas marítimas fechadas



A Campanha RN Chega Junto 
no Combate à Fome entregou 
ontem (22) mais 1.650 cestas 

básicas a oito entidades em Extremoz 
e Natal. Também foi contemplada a 
comunidade de Barra de Santana, em 
Jucurutu, onde está sendo concluída a 
barragem de Oiticica. 

 Parceria do Governo do Estado 
com Associação dos Supermercados 
do RN, a campanha RN Chega Junto no 
Combate à Fome deverá concluir a en-
trega de cestas básicas na Região Metro-
politana de Natal até a próxima semana. 

 Nessa quinta-feira, foram feitas en-
tregas de cestas à secretaria municipal 
de Turismo, à secretaria municipal de 
Assistência Social e ao Comitê Uni� ca-

do dos Trabalhadores de Alimentos e 
Bebidas de Extremoz, na Região Metro-
politana. Na capital, a distribuição foi no 
Sindicato das Empresas do Comércio, 
Bares e Restaurantes de Natal, Amigos 
do Bem, Associação dos Motoristas 
Pro� ssionais Autônomos Rodoviários e 
Sindicato dos Trabalhadores em Aplica-
tivos de Transporte.

A logística de entregas das cestas, 
explica a coordenadora da Gestão Esta-
dual do SUAS/SETHAS, Muriele Medei-
ros, é feita para atender o mais rápido 
possível o público-alvo, ou seja, as famí-
lias e pessoas que tiveram sua situação 
de vulnerabilidade ainda mais agravada 
pelos efeitos da pandemia e que, por 
causa das medidas sanitárias adotadas 

pelo Governo e Prefeituras, foram obri-
gadas a permanecerem em isolamento 
e tiveram perda de renda. 

 A secretaria estadual do Trabalho, 
da Habitação e da Assistência Social e a 
Defesa Civil do Estado, ressalta Muriele 
Medeiros, trabalham diariamente, in-
clusive feriados e � nais de semana, para 
garantir que o planejamento de entre-
gas faça chegar as cestas nas entidades 
para a distribuição com as famílias que 
constam no cadastro da campanha. 

 O Governo promove a arrecadação 
de alimentos para serem doados às fa-
mílias que em razão da pandemia per-
deram renda e/ou àquelas que tiveram 
sua situação de vulnerabilidade social 
agravada com a crise sanitária.
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

A Prefeitura de Natal assinou 
nesta quinta-feira (22), uma 
parceria com o Sebrae-RN e 

Sesi-RN para executar o programa de 
Bioprevenção nas 146 unidades de en-
sino da Rede Municipal de Natal, com 
o propósito de oferecer consultoria e 
auxiliar à execução do Protocolo pa-
ra Retorno das Atividades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, sendo 
Natal o município pioneiro desta par-
ceria.

O município de Natal já começa 
a parceria com o diagnóstico de cada 
protocolo das 146 unidades escolares, 
já realizando visitas presenciais e for-
mação dos servidores e funcionários. 
O passo � nal é a entrega do Certi� cado 
e Selo de Bioprevenção para cada uni-
dade de ensino. A sede e os servidores 
da Secretaria Municipal de Educação 
também estão inseridos no programa.

O prefeito Álvaro Dias destacou a 
importância do convênio que visa dar 
maior segurança sanitária à comu-
nidade escolar municipal. “É muito 
importante o nosso convênio com o 
Sebrae e o Sesi porque vai nos ajudar 
a aperfeiçoar o protocolo que estamos 
estabelecendo nas escolas para pro-
teger os alunos e também, mais im-

portante, é que o Sebrae, em conjunto 
com a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Educação, acompanhará 
toda a instalação e o cumprimento do 

protocolo”,  a� rmou o prefeito, ressal-
tando que a medida visa a proteção 
dos alunos da rede. “É um projeto fun-
damental para que as escolas voltem a 

funcionar com segurança”, � nalizou. 
Para a professora Cristina Diniz, a 

parceria do Sebrae e SESI é de funda-
mental importância para toda Rede 

Municipal de Ensino. “É um projeto 
que vai trazer uma contribuição social 
relevante. Os nossos centros de educa-
ção infantil e nossas escolas passarão 
a ter o selo e certi� cado de segurança, 
e colocarão em prática medidas pre-
ventivas para assegurar tranquilidade 
aos pais, alunos, professores e funcio-
nários”.

“Fizemos um piloto em três es-
colas, que estão norteando a nossa 
atuação nas 72 escolas da primeira 
fase, somente aqui em Natal, mas que-
remos atender as 146 unidades, inclu-
sive as unidades menores”, a� rmou o 
presidente do Sebrae, Zeca Melo. “O 
projeto nasceu em função do êxito que 
nós tivemos com o projeto das escolas 
particulares de Natal”, ressaltou, a� r-
mando que é o mesmo desenvolvido 
na rede privada de ensino. O projeto é 
custeado pelo Sebrae e pela Femurn, e 
executado pelo Sesi, também parceiro, 
sendo uma garantia de qualidade. 

Com a efetivação de toda capa-
citação as unidades de ensino serão 
sinalizadas com uma comunicação 
visual adequada, oferecendo melhores 
condições para a segurança sanitária 
e saúde coletiva dos alunos, funcioná-
rios e servidores públicos.

Prefeitura de Natal firma parceria para 
implantar protocolo de segurança
BIOPREVENÇÃO | Acordo celebrado com Sebrae-RN e Sesi-RN beneficiará 146 unidades de ensino da Rede Municipal de Natal e o prefeito Álvaro Dias destacou a importância do 
convênio, que dará mais segurança sanitária à comunidade escolar e tem início com visitas presenciais e formação dos servidores e funcionários

Prefeito Álvaro Dias: “Convênio vai nos ajudar a aperfeiçoar o protocolo que estamos estabelecendo nas escolas para proteger os estudantes”
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Servidores do Governo trabalham até nos fins de semana, garantindo distribuição das cestas

Governo entrega mais de 1.650 
cestas básicas em Extremoz e Natal

CAMPANHA RN CHEGA JUNTO
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VACINAÇÃO | Parlamentares defendem a inclusão de grupos profissionais como prioritários para a vacinação 
da Covid-19: os trabalhadores do SUAS, garis, agentes socioeducativos e os policiais penais

No contexto das ações voltadas 
para combater a dissemina-
ção do novo coronavírus entre 

a população Norte-riograndense, os 
deputados Kleber Rodrigues (PL) e 
Francisco do PT protocolaram re-
querimentos solicitando a inclusão 
de grupos profissionais como priori-
tários para a vacinação da Covid-19: 
os profissionais que fazem parte do 
SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social), garis e os agentes socioedu-
cativos e policiais penais.

A primeira solicitação apresenta-
da pelo deputado Kleber Rodrigues 
é baseada no entendimento que os 
profissionais do SUAS podem ser 
incluídos no grupo prioritário de tra-
balhadores da saúde. “Considera-se 
trabalhadores da saúde a serem va-
cinados na campanha, os indivíduos 
que trabalham em estabelecimentos 
de assistência, vigilância à saúde, 
e dentre eles farmácias, drogarias, 
farmacêuticos, assistentes sociais e 
outros”, destaca. 

E completa apontando a lógica  
tripartite do Sistema Único de Saúde 
(SUS), estados e municípios que têm 
autonomia para montar seu próprio 
esquema de vacinação e dar vazão à 
fila de acordo com as características 
de sua população, demandas especí-
ficas de cada região e doses disponi-
bilizadas.

A segunda solicitação contempla 
os profissionais que fazem parte da 
limpeza urbana e da coleta de lixo no 
RN. “Os profissionais que trabalham 
com a limpeza urbana e coleta de lixo 
executam suas atribuições median-
te amplo contato com a população, 
além do contato direto com o lixo, 
fatos esses que, além de expô-los de-
masiadamente ao contágio, o torna 
potenciais propagadores involuntá-
rios do vírus”, justificou.

O deputado Francisco do PT 
ressalta que no Rio Grande do Norte 
há ao menos 10 unidades estaduais 
de Atendimento Socioeducativo res-
ponsáveis pela execução das medidas 
aplicadas aos adolescentes infrato-
res de todo o Estado. Bem como, 16 

unidades de detenção que objetivam 
cumprir as decisões judiciais de 
aplicação da Lei de Execução Penal 
(LEP).

“Diante  do  exposto, e  consi-
derando  ainda  que  apesar  dos  
esforços  da  atual gestão, ainda há 
sobrecarga em ambos sistemas (de 
atendimento socioeducativo e pe-
nal), de forma a haver certa aglome-
ração de pessoas, tal qual de agentes  
do estado, é compreensível de se 
viabilizar a imunização destes, por 
terem circulação dentro e fora dos 
estabelecimentos, podendo causar 
contaminação e consequentemente 
o adoecimento dos apenados pela 
SARS-COV-2”, justificou ao solicitar a 
inclusão dos agentes socioeducativos 
e policiais penais no grupo prioritário 
para vacinação contra Covid-19.

A vacinação no Rio Grande do 
Norte segue a passos lentos, por cau-
sa do baixo repasse de imunizantes 
pelo Governo Federal.

No começo do mês, o Sindica-
to dos Empregados em Empresas 
de Asseio, Conservação, Higiene 
e Limpeza urbana do Rio Grande 
do Norte (Sindlimp) ingressou 
com ação judicial para obrigar a 
Prefeitura do Natal e a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) a inte-
grar os garis no plano municipal 
de imunização.

A ação judicial foi protocola-
da na 1ª Vara da Fazenda Pública 
de Natal. Segundo o presidente 
do Sindlimp, Fernando Lucena, a 
medida foi necessária em razão 
das diversas tentativas feitas junto 
às autoridades para a inclusão do 
grupo nos grupos prioritários de 
vacinação contra a Covid-19.

No entanto, segundo ele, não 
houve nenhuma definição efetiva 
sobre a vacinação dos trabalhado-
res de limpeza. A entidade enviou 
ofícios para o gabinete do prefeito 
Álvaro Dias e do titular da SMS, 
George Antunes, no último dia 26 
de fevereiro.

Fernando Lucena alega que os 
profissionais que atuam nas ruas, 
no serviço de limpeza e coleta de 
resíduos domiciliares, correm ris-
co de contaminação. “Estão em 
contato direto com o coronavírus. 
É uma atividade de risco”. Segun-
do informações do Sindlimp, cin-
co trabalhadores da limpeza urba-
na de Natal morreram em março 
em decorrência da Covid-19.

“Acionamos a justiça, pois en-
tendemos que estes trabalhado-
res também têm direito”, justifica. 
O Sindlimp alega que os trabalha-
dores das empresas Vital Enge-
nharia, Zelo Recursos Humanos 
e Marquise Industrial fazem parte 
da linha de frente no combate da 
Covid-19.

Sindicato que representa os trabalhadores da limpeza urbana já ingressou com ação judicial para vacinação prioritária da classe

Deputados do RN pedem inclusão de 
novos profissionais no grupo prioritário

5
trabalhadores da limpeza urbana 

morreram de Covid em março

Os profissionais que 
trabalham com a limpeza 
urbana e coleta de lixo 
executam suas atribuições 
mediante amplo contato 
com a população, os torna 
potenciais propagadores 
involuntários do vírus”

“
KLEBER RODRIGUES
DEPUTADO

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DA 
LIMPEZA INGRESSOU COM 
AÇÃO JUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
(AGRICULTURA FAMILIAR)

Ref. Processo Administrativo MJS/RN Nº 312.119/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Jardim do Seridó/ RN, considerando o 
disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013, alterada 
pela Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015, torna público que realizará o 
Chamamento Público de Compra da Agricultura Familiar para Aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da Agricultura familiar para a elaboração e preparo dos lanches e/ou 
refeições que serão fornecidos na alimentação escolar após o retorno das aulas presenciais 
ou em formato hibrido, bem como, conforme a necessidade, para suprir a composição dos 
kits de gêneros da alimentação escolar que serão distribuído aos alunos matriculados nas 
Escolas e Creches Municipais, conforme as resoluções nº 2 de 9 de abril de 2020, nº 6 de 8 de 
maio de 2020 e nº 20, de 2 de dezembro de 2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e Projeto de 
Venda no período de 26 de abril a 20 de maio de 2021, das 07:00 às 13:00 hs, Sala das 
Licitações da Prefeitura Municipal, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso, nº 228, Praça 
“Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho”, Centro, Jardim do Seridó/RN. A abertura dos 
envelopes, análises das propostas e resultados será realizada no dia 24 de maio de 2021, às 
08:00 horas. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com e pelo Fone: 
(84) 3472-3900.

Jardim do Seridó/RN, 22 de abril de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro/Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP Nº 001/2021

O Município de Poço Branco/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela portaria n.º 013/2021, torna público a ABERTURA da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico com SRP nº 001/2021 - PE, tipo Maior Percentual por Desconto, no dia 
04/05/2021, a aquisição de forma parcelada, de combustíveis, para atender as necessidades do 
município de Poço Branco/RN, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 013 de 07 de abril de 
2021 e demais normas que regem a matéria. A sessão pública será realizada no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme informações a seguir: RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS ATÉ: 05/05/2021 – Horas: 09:59:00; LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 30/04/2021 – 
Horas: 14:00:00; ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 05/05/2021 – Horas: 10:00:00; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/05/2021 – Horas: 10:00:00. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
ou na Sala de Licitações da PMPB, sito na Av. Manoel Rodrigues da Silva, 156 – Centro – Poço 
Branco/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Poço Branco/RN, 20 de abril de 2021.
VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO 

Pregoeiro



O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) discursou, nesta quin-
ta-feira 22, na Cúpula do Clima. 

O encontro foi convocado pelo presi-
dente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
e contou com a presença de 40 chefes 
de Estado. Ele afirmou que o Brasil se 
compromete a reduzir as emissões de 
carbono em 40% e a eliminar o desma-
tamento ilegal até 2030.

“Somos um dos poucos países em 
desenvolvimento a adotar, e reafirmar, 
uma NDC transversal e abrangente, 
com metas absolutas de redução de 
emissões inclusive para 2025, de 37%, 
e de 43% até 2030”, afirmou Bolsonaro, 
na Cúpula de Líderes sobre o Clima.

Bolsonaro afirmou que as metas 
brasileiras são uma resposta ao chama-
do por parte do presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, ao estabelecimento 
de compromissos ambiciosos. “Nesse 
sentido, determinei que nossa neutrali-
dade climática seja alcançada até 2050, 
antecipando em 10 anos a sinalização 
anterior”, prometeu o presidente.

“Entre as medidas necessárias pa-
ra tanto, destaco aqui o compromisso 

de eliminar o desmatamento ilegal até 
2030, com a plena e pronta aplicação 
do nosso Código Florestal. Com isso 
reduziremos em quase 50% nossas 
emissões até essa data”. Bolsonaro 
disse reconhecer, no entanto, que essa 
será uma tarefa complexa, que precisa-
rá de “medidas de comando e controle” 

como parte da resposta. “Apesar das 
limitações orçamentárias do governo, 
determinei o fortalecimento dos ór-
gãos ambientais, duplicando os recur-
sos destinados a ações de fiscalização. 
Mas é preciso fazer mais. Devemos 
enfrentar o desafio de melhorar a vida 
dos mais de 23 milhões de brasileiros”.
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DECLARAÇÃO | De acordo com o governador do Estado de  São Paulo, João Doaria (PSDB), o presidente 
da República Jair Bolsonaro (sem partido) deveria ser avaliado por psicólogos e psiquiatras em breve

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), expressou mais 
uma vez o descontentamento 

com a gestão do atual mandatário 
do país, Jair Bolsonaro (sem partido). 
“Neste momento, temos um presiden-
te da República que é um psicopata”, 
disparou.

Em entrevista ao Valor Econômi-
co, Doria disse que o negacionismo 
de Bolsonaro em relação à pandemia 
da Covid-19 é por razões ideológicas e 
psiquiátricas.

“Ele deveria ser avaliado por uma 
junta médica de psiquiatras e psicólo-
gos”, sugeriu o tucano. “Gostaria muito 
do parecer da junta médica, para dizer 
qual é o nível de psicopatia e loucura 
que tem o presidente do Brasil”.

A respeito da postura do chefe do 
Executivo nacional quanto à pande-
mia, Doria afirmou que, apesar da anti-
patia da população em relação ao lock-
down, faz o que faz por compreender 
o momento e por querer prezar pela 
saúde. E disse que não teme o impacto 
desse posicionamento na sua corrida 
para a eleição presidencial nem tem 
medo de como isso pode ser usado por 
Bolsonaro.

“É o bom senso de compreender 
o que é prioridade. Bolsonaro não me 
esquece, acorda e dorme pensando 
em mim, é uma obsessão doentia, es-
sa fixação no João Doria e na calça do 

João Doria, a ‘calça apertada’ do João 
Doria. Vai ver que ele gosta”, assinalou 
o governador.

Na iminência de um segundo tur-
no entre Lula e Bolsonaro, questionado 
quanto ao seu apoio ao chefe do Exe-
cutivo nacional na eleição passada e se 
faria o mesmo em relação ao PT, levan-
do em conta seu desprezo pela gestão 
atual, Doria evitou se posicionar de 
forma definitiva.

“Temos o primeiro turno, não po-
demos saltar partes. Uma eleição tem 
suas partes. Sair da extrema direita pa-
ra um governo de extrema esquerda e 

manter o enfrentamento permanente 
durante quatro anos? Todos indo às 
ruas, xingando e ameaçando os que 
têm o pensamento no outro extremo? 
Não é um futuro que se deseje”, frisou 
o tucano.

O governador de SP acredita numa 
terceira via para as eleições presiden-
ciais. “Não é um sonho, se tivermos 
capacidade de somar forças. Colocar 
homens públicos e sociedade civil em 
torno de um projeto para o Brasil. Po-
demos extrair deste projeto um nome 
competitivo para enfrentar os extre-
mos”, pontuou.

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) volta a criticar gestão do governo federal

Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) falou na Cúpula do Clima

“Temos um presidente da República 
que é um psicopata”, afirma Doria

Brasil vai eliminar desmatamento 
ilegal até 2030, afirma Bolsonaro 

MEIO AMBIENTE
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 
MOBILIDADE REDUZIDA

Em seu primeiro encontro da 
atual legislatura, a Comissão se reuniu 
para apreciar diversos projetos de 
lei em tramitação na Casa. No total, 
cinco matérias foram designadas para 
relatoria. Uma matéria foi aprovada, o 
Projeto de Lei N° 109/2019 de autoria 
conjunta dos vereadores Kleber 
Fernandes (PSDB), Raniere Barbosa 
(Avante), Klaus Araújo (SD) e do 
ex-vereador Sueldo Medeiros, que trata 
da obrigatoriedade das empresas de 
transporte coletivo da cidade de Natal 
incluírem o símbolo do autismo nos 
assentos preferenciais.

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, TURISMO, 
COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO
         A Comissão em sua primeira 
reunião encaminhou algumas matérias 
para relatoria. Destaque para os textos 
de autoria da vereadora Ana Paula (PL), 
que institui o Prêmio Empreendedo-
rismo Feminino, e do vereador Eriko 
Jácome (MDB), que cria o Selo Empresa 
Responsável pela Inclusão no âmbito 
do Município do Natal. A Comissão é 
composta pelos vereadores Hermes 
Câmara (PTB), presidente, Chagas Ca-
tarino (PSDB), vice-presidente, Luciano 
Nascimento (PTB) e Kleber Fernandes 
(PSDB) e a vereadora Margarete Régia 
(PROS).

COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR

A Comissão reiniciou seus 
trabalhos, na atual legislatura, 
projetando atividades futuras que, 
além da discussão de projetos, 
contam com ações externas, 
como visitas de fiscalização a 
estabelecimentos comerciais. A 
presidente da Comissão, vereadora 
Camila Araújo (PSD), destacou 
que o objetivo é esclarecer e 
tornar transparentes os direito dos 
consumidores e, para tanto, já há 
projetos encaminhados a relatorias.

COMISSÃO DE DEFESA 
DOS DIREITOS HUMANOS, PROTEÇÃO 
DAS MULHERES, DOS IDOSOS, 
TRABALHO E IGUALDADE

A Comissão realizou sua 
primeira reunião nesta legislatura. O 
colegiado é formado pela vereadora 
Divaneide Basílio (PT), presidente, 
além das vereadoras Ana Paula (PL), 
vice-presidente, Brisa Bracchi (PT) 
e Júlia Arruda (PCdoB) e o vereador 
Herberth Sena (PL). Na ocasião, 
foram aprovados pareceres sobre 
três projetos de lei, como o que cria o 
aplicativo SOS Mulher para combater 
a violência contra a população 
feminina, de autoria da ex-vereadora 
Eudiane Macedo. Também foram 
encaminhadas para relatoria 10 
matérias.

A Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência Social da 
Câmara Municipal de Natal realizou 
uma reunião extraordinária para 
receber os secretários de saúde 
de Natal, Dr. George Antunes e o 
estadual, Cipriano Maia. O encontro 
atendeu a um requerimento 
encaminhado pelo vereador Felipe 
Alves (PDT). Na pauta, um balanço 
das medidas aplicadas pelos Poderes 
Executivos Municipal e Estadual 
quanto ao enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

“Tivemos a iniciativa de 
apresentar um requerimento 
convidando o secretário de Saúde 
municipal para estar aqui na Câmara 
falando do atual momento da 
pandemia em Natal. Conversamos 
com a Comissão de Saúde e 
resolvemos fazer essa sessão em 
parceria com a Comissão e trazendo 
também o secretário estadual”, disse 
Felipe Alves.

George Antunes, secretário 
municipal, ressaltou entre os 
temas, a aplicação das vacinas e a 
deficiência na quantidade de doses 
encaminhadas pelo Ministério 
da Saúde. No entanto, o titular da 
SMS, destacou a continuação da 

vacinação com doses de imunizantes 
do laboratório Oxford que são 
encaminhados em maior quantidade. 
“Isso é um problema que está sendo 
ocasionado pelo governo Federal, 
frente à deficiência no número de 
doses. Com relação à segunda dose, 
haverá uma reunião com a câmara 
técnica, aonde iremos sentar e 
estabelecer critérios para aplicação 
da segunda dose”.

Já o secretário estadual, Cipriano 
Maia, entre os pontos de indagação, 
foi questionado sobre o porquê da 
não criação do hospital de campanha. 
“Foi uma estratégia utilizada por 

diversos estados e municípios 
diante da ausência de estrutura nos 
serviços próprios para atender além 
da atenção regular, a demanda de 
leitos para outras doenças, leitos 
específicos para Covid. Aqui no 
estado fizemos a opção de fortalecer 
a rede do SUS”.

“Reunião importantíssima, 
principalmente neste momento em 
que são inúmeras as dúvidas, por 
parte até mesmo dos profissionais de 
saúde, tanto do município, quanto 
do governo do estado”, comentou 
o vereador Preto Aquino (PSD), 
presidente da Comissão de Saúde.

CÂMARA DE NATAL RECEBE SECRETÁRIOS DE SAÚDE 
PARA DEBATER ENFRENTAMENTO À COVID-19

cmnat.rn.gov.br

PREFEITURA DO NATAL

ELPÍDIO JÚNIOR

O setor de bares, restaurantes e 
similares foi um dos mais im-
pactados com a crise gerada 

pela pandemia do novo coronavírus. 
Em Natal, as empresas desse segmen-
to amargam perdas. Cerca de 95% dos 
estabelecimentos registraram redução 
no faturamento mensal e, o pior, quase 
10% tiveram que encerrar as atividades 
e fechar as portas de vez. Isso é o que 
revela uma pesquisa feita pelo Sebrae 
no Rio Grande do Norte, divulgada nes-
ta terça-feira 20, que mostra a situação 
dos pequenos negócios que operam 
nesse ramo.

O levantamento foi realizado na 
semana passada com o objetivo de 
identificar os principais impactos da 
pandemia nos bares e restaurantes 
da capital nas atividades diárias dos 
empreendimentos, após ouvir 253 em-
presários. Os resultados confirmaram 
o quadro desolador que o setor atra-
vessa. Dados divulgados pelo governo 
do estado já indicavam que houve uma 
queda de faturamento bruto diário das 

empresas de todo o RN entre março do 
ano passado para o mesmo mês deste 
ano da ordem de 30%, caindo de R$ 4,8 
milhões para R$ 2,7 milhões em média 
nesse período. Em Natal, segundo o 
estudo do Sebrae,apenas 2,4% tiveram 

alta no faturamento e outros 2,4% dos 
estabelecimentos mantiveram os ní-
veis de operações. Muito em função 
de mudanças no formato de funcio-
namento, pelo que sinaliza a pesquisa. 
72% precisaram fazer adequações no 

horário de atendimento, passando a 
operar via sistema de entregas e drive 
thru (53,2%) .

As decisões também impactaram 
diretamente os quadros de funcioná-
rios. Mais da metade dos empresários 
entrevistados tiveram de demitir tra-
balhadores, sendo que a maioria não 
pretende recontratá-los após a crise. 
Os que fugiram dessa alternativa drás-
tica precisaram reduzir a jornada de 
trabalho ou os salários dos emprega-
dos (27,7%), suspender os contratos 
(24,8%) e decretar férias coletivas 
(9,4%). O levantamento também abor-
dou as consequências desse cenário, 
que se refletem principalmente em 
dificuldades financeiras. A redução 
do faturamento das empresas obrigou 
os empreendedores a buscar emprés-
timos. Foi a opção adotada por 31,2% 
dos empresários, cuja finalidade do 
recurso era para capital de giro (31,2%), 
pagamento dos funcionários (41,8%) e 
pagamento dos custos fixos da empre-
sa (34,2%).

Porém, apenas 53,2% conseguiram 
o recurso e outros 12,6% ainda estão 
aguardando resposta do banco. Os 
principais motivos para a não obten-
ção do financiamento foram falta de 
garantias reais ou avalistas (26,1%), 
ser empresa com menos de um ano de 
atividade (26,1%), não ter conseguido 
contato/atendimento com o banco 
(21,7%) e dificuldade para aprovação 
do cadastro (13,0%).

GESTÃO E BIOPREVENÇÃO
Na visão do analista técnico da 

Unidade de Negócios, Inovação e Tec-
nologia do Sebrae-RN e coordenador 
da pesquisa, Paulo Ricardo Bezerra, 
parte das dificuldades enfrentadas es-
tão relacionadas à capacitação. “Essas 
dificuldades enfrentadas pelo segmen-
to de bares e restaurantes estão muito 
atreladas à necessidade de equilibrar 
as finanças da empresa”, diz. Essa foi a 
principal justificativa dada por 39,1% 
dos entrevistados, seguida da dificul-
dade de manter o volume de vendas.

95% dos bares e restaurantes sofrem 
quedas de faturamento em Natal
FINANÇAS | Pesquisa do Sebrae aponta os impactos da pandemia da Covid-19 entre as empresas do setor em Natal. Mais de 22% delas tiveram de suspender ou encerrar de  
vez o funcionamento diante da crise. Segundo o estudo, apenas 2,4% tiveram alta no faturamento e outros 2,4% dos estabelecimentos mantiveram os níveis de operações

Bares e restaurantes sofrem os impactos da pandemia na capital potiguar
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O novo decreto estadual libera au-
las presenciais em escolas pú-
blicas e privadas do Rio Grande 

do Norte, altera o horário do toque de 
recolher em vigor e traz outras mudan-
ças. As medidas restritivas em vigor 
para o enfrentamento à pandemia da 
Covid-19 no Estado têm prazo para 
encerramento nesta sexta-feira 23. 
Portanto, o novo decreto passa a valer 
a partir deste sábado 24.

De acordo com a governadora do 
RN, Fátima Bezerra (PT), fi ca permi-
tido o funcionamento das atividades 
presenciais até o 5º ano do ensino fun-
damental, conforme escolha dos secre-
tários de educação municipais, para 
escolas que assumam total responsa-
bilidade por essa decisão. As demais 
turmas continuam em ensino remoto.

O decreto terá validade até o dia 12 
de maio e traz, entre outras alterações, 
o toque de recolher no horário entre 
22h e 5h, de segunda a sábado. A me-
dida continua integral aos domingos 
e feriados com exceção dos serviços 
essenciais. Antes, o toque de recolher 
era das 20h às 6h.

As academias estão autorizadas 
das 5h às 22h, respeitando o toque de 
recolher. Restaurantes autorizados a 
funcionar com 50% da capacidade, 
das 11h às 21h – com liberação aos 
domingos das 11h às 15h – e tolerância 
de 60 minutos para encerramento das 
atividades.

A bebida alcoólica continua proibi-

da para consumo em lugares públicos, 
incluindo bares e restaurantes a qual-
quer dia ou horário.

“Para conter a taxa de transmis-
sibilidade, recomendamos aos muni-
cípios que mantenham fechadas as 
orlas marítimas, balneários, parques, 
clubes e áreas recreativas públicas aos 
domingos e feriados, bem como o re-
forço da fi scalização”, escreveu Fátima 
no Twitter.

No decreto publicado no dia 1º de 
abril, o Governo do Estado autorizou a 
volta do funcionamento do comércio.

AÇÃO DO MP
O Ministério Público do Rio Gran-

de do Norte (MPRN) entrou com uma 
Ação Civil Pública para que o Governo 
do Estado seja obrigado a permitir o 
retorno das aulas presenciais em to-
das as instituições de ensino públicas 
e privadas, estaduais e municipais. As 
aulas presenciais estão suspensas nas 
escolas públicas desde março de 2020. 
Na ação, o MP pede que o retorno das 
aulas presenciais seja “de forma híbri-
da, gradual, segura e facultativa”. A 
ação foi ajuizada no dia 5 de abril.

Para o MPRN, a educação deve ser 
tratada como atividade essencial, sen-
do a primeira a retornar e a última a 
paralisar. O MPRN pediu ainda que, em 
caso de eventual necessidade de sus-
pensão das atividades escolares pre-
senciais nas redes pública e privada da 
educação, o Governo do Estado confi ra 

tratamento igualitário, abstendo-se de 
autorizar apenas a retomada das ati-
vidades escolares de forma presencial 
na rede privada de ensino, em descom-
passo com a rede pública de ensino.

Após uma reunião no dia 13 
de abril, o comitê científi co da Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) debateu a retomada das 
aulas presenciais. De acordo com 
Marise Reis, professora da UFRN, 
médica infectologista e membro 
do comitê que assessora o Governo 
do Estado, ainda não é recomen-
dada a retomada presencial das 
atividades. “O comitê entende que 
ainda não temos condições para o 
retorno presencial. Os indicadores 
da epidemia no Estado indicam 
alta transmissão comunitária [do 
coronavírus]”, disse. O secretário 
Getúlio Marques, titular da Se-
cretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(SEEC), chegou a afi rmar que as 
aulas só seriam retomadas com 
a autorização do comitê. Getúlio 
Marques ainda comentou que se-
ria ideal que os professores fossem 
incluídos no grupo prioritário para 
a vacinação, mas frisou que apenas 
o Ministério da Saúde é responsá-
vel pela ação.

Novo decreto altera 
toque de recolher e 
libera volta às aulas 
MEDIDAS | Decreto altera horário do toque de recolher, que passa a ser das 22h às 5h, de segunda  a 
sábado. Fica liberado funcionamento de restaurantes aos domingos. Aulas até 5º ano também retornam

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), participou de reuniões nesta quinta-feira, 22

POSICIONAMENTO DO 
COMITÊ CIENTÍFICO

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
ABDON FELIX DE MENESES 63738465472 (COMERCIAL ABDON), CNPJ: 17.571.439/0001-77, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada 
na Rua Manoel Salviano, 14 – Centro - CEP: 59.790-000 – Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
 

ABDON FELIX DE MENESES 
Diretor 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a empresa NAPOPIPA INCORPORAÇÕES EIRELI, com sede na Rua dos Flamingos, 10, Praia da Pipca, 
Tibau do Sul – RN, inscrita no CNPJ sob o n° 22.017.218/0001-91, devidamente registrada na JUCERN sob o n° 
24600049931, na data de 30.01.2017, sendo, neste ato, representada por seu sócio administrador, o Sr. Raffaelle Pavese, 
solteiro, italiano, farmacêutico, portador do RNE n° G209057-6 DPF/RN e inscrito no CPF/MF n° 710.344.534-67, residente 
e domiciliado na Rua dos Flamingos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59178-000, vem através de seu advogado, o 
Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com 
escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua dos Flamingos, n° 10,  Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 1.883,69m²(mil e oitocentos e oitenta e três metros e sessenta e nove decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.015.01.0020.0000.6 e 
sequencial n° 1.005612.2. limitando-se:- Ao Norte, do P1 ao P2 com 36,06m, com o Sr. Wellington de Lima, do ponto P2 ao 
P3 com 28,90m com o Sr. Gianluigi Franchini, totalizando um limite norte com 64,96m; Ao Leste, do ponto P3 ao P4 com 
31,15m, com a empresa Apolo Empreendimentos e ParticipaçõesLtda e a Empresa Pipa Group Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda; Ao Sul, do ponto P4 ao P5 com 45,45m, do ponto P5 ao P6 com 34,60m com a empresa Pipa Group 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, totalizando um limite sul com 80,05m; Ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 25,72m, com 
a Rua dos Flamingos.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 350.000,00. 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 Empresa Apolo Empreendimentos e Participações Ltda, 
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, 30.03.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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. OSMAR DE SOUZA MELLO, brasileiro, casado com a Sra. GENILDA MARIA DO NASCIMENTO 
MELLO, funcionário público, portador do CPF/MF n° 346.178.928-34, portador do RG n° 4329813 – SSP/SP, residente e 
domiciliado na Rua Alice Monholer Piteri, 48, Vila Osasco/SP, CEP: 06018-160, 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, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Antonio Conrado, Piau, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 5.673,38m² (cinco mil, seiscentos e setenta e três metros e trinta e oito decímetros quadrados), imóvel sem cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. CEP: 59.178-000.  Inicia-se se no marco denominado 
'0=PP' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS-2000, MC-33°W, coordenadas Plano 
Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 263995.999 m e N= 9310601.028 m dividindo-o com o  RIO PIAU; Daí segue 
confrontando com RIO PIAU com o azimute de 168°59'19" e a distância de 27.25 m até o marco '1' (E=264001.204 m e 
N=9310574.279 m); Daí segue confrontando com ROBERTO EZEQUIEL BRUOGNOLO com o azimute de 250°26'50" e a 
distância de 20.77 m até o marco '2' (E=263981.634 m e N=9310567.329 m); Daí segue confrontando com ROBERTO 
EZEQUIEL BRUOGNOLO com o azimute de 252°47'17" e a distância de 27.66 m até o marco '3' (E=263955.208 m e 
N=9310559.143 m); Daí segue confrontando com ROBERTO EZEQUIEL BRUOGNOLO com o azimute de 253°25'53" e a 
distância de 35.44 m até o marco '4' (E=263921.242 m e N=9310549.037 m); Daí segue confrontando com ROBERTO 
EZEQUIEL BRUOGNOLO com o azimute de 252°08'17" e a distância de 115.80 m até o marco '5' (E=263811.028 m e 
N=9310513.520 m); Daí segue confrontando com RUA ANTÔNIO CONRADO DE LIMA com o azimute de 340°20'57" e a 
distância de 14.59 m até o marco '6' (E=263806.123 m e N=9310527.257 m); Daí segue confrontando com MOACIR 
CLAUDIANO DE LIMA com o azimute de 73°27'16" e a distância de 31.81 m até o marco '7' (E=263836.617 m e 
N=9310536.316 m); Daí segue confrontando com MOACIR CLAUDIANO DE LIMA com o azimute de 342°49'59" e a 
distância de 19.81 m até o marco '8' (E=263830.769 m e N=9310555.248 m); Daí segue confrontando com MARIA LUZIA 
DA SILVA com o azimute de 74°06'03" e a distância de 10.00 m até o marco '9' (E=263840.387 m e N=9310557.987 m); 
Daí segue confrontando com KLEPER DE MELO BARROS com o azimute de 74°06'03" e a distância de 10.00 m até o 
marco '10' (E=263850.004 m e N=9310560.727 m); Daí segue confrontando com MOACIR CLAUDIANO DE LIMA com o 
azimute de 74°06'03" e a distância de 33.92 m até o marco '11' (E=263882.625 m e N=9310570.019 m); Daí segue 
confrontando com MOACIR CLAUDIANO DE LIMA com o azimute de 74°06'14" e a distância de 32.53 m até o marco '12' 
(E=263913.910 m e N=9310578.928 m); Daí segue confrontando com MOACIR CLAUDIANO DE LIMA com o azimute de 
74°46'23" e a distância de 37.75 m até o marco '13' (E=263950.332 m e N=9310588.842 m); Daí segue confrontando com 
MOACIR CLAUDIANO DE LIMA com o azimute de 76°16'18" e a distância de 23.25 m até o marco '14' (E=263972.919 m e 
N=9310594.360 m); Daí segue confrontando com MOACIR CLAUDIANO DE LIMA com o azimute de 73°53'11" e a 
distância de 24.02 m até o marco '0=PP' (E=263995.999 m e N=9310601.028 m); início de descrição, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 5.673,38 m².  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 120.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) 
anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Antonio Uedson de Carvalho, o Sr. Kleper de Melo 
Barros, o Sr. Moacir Claudiano de Lima, o Sr. Roberto Ezequiel Bruognolo, a Sra. Maria Luzia da Silva, 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, 30.03.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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O projeto “Ação Pela Vida”, do Sis-
tema FIERN, vacinou mais de 
6.400 pessoas em três semanas 

de funcionamento, em Natal. Agora, 
um novo posto de atendimento foi 
aberto, nesta quinta-feira (22), desta 
vez na cidade de Mossoró, no Ginásio 
do SESI-RN, com mais 10 pontos de 
atendimento. O “Ação Pela Vida” bus-
ca acelerar a vacinação contra a Covid 
-19 e dispõe de uma estrutura organi-
zada e considerada referência nacio-
nal em qualidade no atendimento. Na 
capital, são 25 pontos de vacinação em 
sistema drive-trhu e para pedestre. 

Ambos os postos de atendimento 
seguem os calendários vacinais divul-
gados pelas prefeituras. Mossoró já ini-
ciou ontem a imunização do primeiro 
grupo das comorbidades a ser imuni-
zado no Rio Grande do Norte: os dos 
pacientes renais crônicos que fazem 
tratamento de hemodiálise. O vice 
presidente da FIERN, Vilmar Pereira, 
esteve presente na abertura das ativi-
dades do novo posto de atendimento.  

O gerente do SESI-Mossoró, Deníl-
son Santana, explica que o nome dos 

pacientes consta em uma lista que foi 
encaminhada pela Secretaria Munici-
pal de Saúde ao ponto de vacinação 
do Ginásio do Sesi. “Nossa expectativa 
é que possamos vacinar todas as pes-
soas indicadas, que possam vir aqui e 
receber a vacina. Até agora tudo acon-
tece conforme planejado, de maneira 
organizada, alinhada com a prefeitu-
ra”, afirma Denílson. 

A paciente Luana das Neves Freire, 
38 anos, que há quatro anos faz trata-
mento de hemodiálise, é uma das pes-
soas imunizadas no ponto de vacina-
ção do SESI-Mossoró. “Eu gostei de ter 
sido vacinada, a gente fica mais tran-
quila, para mim foi super importante 
ter tomado a vacina. Gostei bastante 
do atendimento do SESI aqui na cida-
de, todas as pessoas muito atenciosas, 
atendimento nota dez”, comemora. 

Os pontos de atendimento do 
Ação Pela Vida funcionam de segunda 
a sábado, das 8h às 16h. Além de fazer 
parte do grupo indicado para vacina-
ção  é necessário levar documento de 
identidade com foto, comprovante de 
residência e cartão de vacina.  

Ação Pela Vida vacina mais de 6 mil 
em Natal e abre posto em Mossoró
SISTEMA FIERN | Ambos os postos de atendimento seguem os calendários vacinais divulgados pelas prefeituras. Mossoró já iniciou ontem, quinta-feira, a imunização do primeiro grupo 
das comorbidades a ser imunizado no Rio Grande do Norte, composto pelos pacientes renais crônicos que são submetidos ao tratamento de hemodiálise

Ponto de vacinação no Ginásio do SESI, em Mossoró, recebeu lista com os nomes dos pacientes, enviada pelo Secretaria Municipal de Saúde

Pontos de atendimento do projeto “Ação Pela Vida”, dos Sistema FIERN, funcionam de segunda a sábado, das 8 às 16 horas

Prefeito de Mossoró, Alysson Bezerra (ao centro) acompanhou abertura dos trabalhos de vacinação no ginásio esportivo Paciente Luana das Neves foi vacinada e elogiou atendimento que recebeu no SESI-Mossoró
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - 
CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral ordinária a se realizar no dia 
30/04/2021, às 10:00 (dez) horas, por meio de videoconferência, para deliberação da seguinte 
ordem do dia. 1) Apreciação do Relatório da Diretoria e Balanço Patrimonial encerrados em 
31/12/2020 e demais Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do Resultado do exercício; 3) 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4) Eleição de membros do Conselho de Administração; 5) 
Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Natal 22 de abril de 2021
Ass.: FLÁVIO MORAIS - Dir. Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S/A - CEASA/RN 

CGC 08.060.899/0001-40

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

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
SANTA MÔNICA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.687/0001-02, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Autorização Especial para Canteiro de Obras, com prazo de validade até 09/04/2022 em favor 
do Complexo Eólico Bloco Sul - Parque Eólico Santa Mônica, localizado na Fazenda Santa Luzia, 
Zona Rural de Touros/RN, coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 
2000:189.821,66 ME; 9.414.047,11 MN.

Flávio Henrique Ribeiro
Diretor de Operação e Manutenção

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
VENTOS DE SANTO DIMAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 13.329.931/0001-80, 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Operação para o Parque Eólico Santo Dimas e Rede de 

Média Tensão, localizado na Fazenda Boa Esperança, zona rural, São Miguel do Gostoso/RN.

Flávio Henrique Ribeiro 

Diretor de Operação e Manutenção

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
NIVALDO P DOS SANTOS DERIVADOS DE PETROLEO, CNPJ: 32.304.165/0001-43 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos 
localizado na RUA 4 DE OUTUBRO, 210 ALVORADA CEP: 59.547-000 no Município de PEDRA 
PRETA/RN. 
 

NIVALDO PINTO DOS SANTOS 
EMPRESÁRIO 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que recebeu Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154837/TEC/RLO-1117, com prazo de validade até 

16/04/2024, em favor de 01 (um) poço petrolífero de código 7-BR-0068A-RN e coordenadas (9.386.687,10 
mN e 690.509,00 mE), com produção escoada para a Estação Coletora Satélite de Brejinho e destino ao 
Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença de Operação Nº 2020-154839/TEC/RLO-1118, com prazo de validade até 
16/04/2024, em favor de 01 (um) poço petrolífero de código 7-BR-0054-RN e coordenadas (9.387.888,70 
mN e 690.806.89 mE), com produção escoada para a Estação Coletora Satélite de Brejinho e destino ao 
Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-154870/TEC/RLS-0314, com prazo de validade até 16/04/2024, 
em favor de 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BR-0054-RN e coordenadas (9.387.888,70 mN 
e 690.806.89 mE), com início (9.387.845,67 mN; 690.956,81 mE) e término (9.387.864,43 mN; 690.830,31 
mE), com destino ao Campo de Produção de Brejinho, município de Upanema/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Sistema de Injeção de Água para 02 

(dois) Poços Petrolíferos de códigos 7-LV-0014-RN e 7-LV-0022-RN, localizada no Campo de Produção de 
Livramento, município de Caraúbas/RN. 

 Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Sistema de Injeção de Água para 01 
(um) Poços Petrolíferos de códigos 7-BE-0028A-RN, localizada no Campo de Produção de Boa Esperança, 
município de Caraúbas/RN. 

 Licença de Alteração da Renovação de Licença de Operação para Sistema de Injeção de Água para 02 
(um) Poços Petrolíferos de códigos 7-BE-0031-RN, localizada no Campo de Produção de Boa Esperança, 
município de Caraúbas/RN. 

 
WELLITON GOMES CHAVES 

Gerente Administrativo/Financeiro 

 

 
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, 20 de abril de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duas iniciativas do Ministério Pú-
blico Federal no Rio Grande do Norte 
(MPF/RN), em parceria com outras 
instituições estaduais e federais, tive-
ram o reconhecimento do IX Prêmio 
República de Valorização do MPF. O 
RN fi cou entre os três fi nalistas na 
categoria Combate à Corrupção com 
o Painel de Business Intelligence (BI) 
para fi scalização de recursos da Lei 
Aldir Blanc, em parceria com o gover-
no estadual e o Tribunal de Contas do 
Estado(TCE/RN). Também recebeu 
menção honrosa pelo controle de lei-
tos durante a pandemia com a plata-
forma Regula/RN, desenvolvida com o 
Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (Lais/UFRN). O anúncio dos 
vencedores acontece no dia 30 de abril.

BI Lei Aldir Blanc – O programa de 
inteligência artifi cial foi criado especi-
fi camente para o cruzamento e análise 
de dados dos benefi ciários do auxílio 
ao setor cultural no RN, com envolvi-
mento das equipes de tecnologia do 
MPF/RN e TCE/RN. Esta parceria en-
tre MPF, Governo do Estado e TCE/RN 
evitou gasto de mais de R$ 4 milhões 
em benefícios indevidos, apenas no 
primeiro mês de aplicação.

O procurador da República Fer-
nando Rocha destacou o pioneirismo 
da iniciativa. “A cooperação entre os 
órgãos e o emprego da inteligência arti-
fi cial são aliados no combate a fraudes 
como as que foram identifi cadas no 
auxílio emergencial”, explicou.

REGULA/RN
 A menção honrosa foi para o Re-

gula/RN, iniciativa que contou com 
a cooperação técnica do Lais/UFRN, 
responsável por garantir a atualização 
correta das informações dos leitos de 
tratamento para covid-19. A platafor-
ma permite não só a melhor distribui-
ção possível dos pacientes, bem como 
gera dados que ajudam na atuação 
dos gestores, com transparência e efi -
ciência, a partir dos dados atualizados 
pelas secretarias estadual e municipais 
de saúde.

Para o diretor executivo do Lais/
UFRN, professor Ricardo Valentim, a 
menção honrosa “demonstra a impor-
tância social que esse projeto teve em 
tempos de pandemia. O reconheci-
mento nos deixa bastante orgulhosos, 
mas, ao mesmo tempo, nos confere 
ainda mais responsabilidade e com-
promisso de usar a ciência como ins-
trumento de melhoramento social”.

O professor destaca que a plata-
forma é um exemplo de parceria entre 
órgãos fi scalizações e do Executivo: 
“esse modelo de cooperação técnico-
-científi ca pode servir, inclusive, para 
todo o país. Quando essas instituições 
se articulam para benefício da socie-
dade, especifi camente nesse campo da 
saúde, o retorno social é muito grande”.

O pioneirismo da iniciativa tam-
bém é enfatizado por Fernando Rocha: 
“não se tem como investigar crimes de 
alta complexidade, em que há volumes 
altíssimos de recursos públicos, sem 
a presença de técnicas de inteligência 
artifi cial. 

MPF no RN é 
destaque no 
Prêmio República

PAINEL 
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AFP

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu nesta 
quinta-feira (22), que os proces-

sos envolvendo o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), que saíram 
da 13ª Vara Federal de Curitiba, devem 
� car na Justiça do Distrito Federal. O 
colegiado também formou maioria 
para manter a decisão da 2ª Turma, 
que declarou o ex-juiz Sergio Moro 
suspeito.

O placar em relação à suspeição de 
Moro � cou em 7 a 2, mas o julgamento 
ainda não acabou, porque o ministro 
Marco Aurélio Mello pediu vista – mais 
tempo para analisar o caso. Por causa 
disso, � carão faltando dois votos – o 
dele e o do ministro Luiz Fux.

O relator do caso, Edson Fachin, 
votou contra a suspeição de Moro. 
Gilmar Mendes, Nunes Marques e 
Alexandre de Moraes divergiram e dei-
xaram em 3 x 1 o placar para manter a 

declaração de parcialidade do ex-juiz 
contra o ex-presidente. Roberto Bar-
roso acompanhou o relator para ar-

quivar a suspeição de Moro. Para ele, “é 
completamente nulo” o julgamento da 
2ª Turma, após Fachin ter extinguido o 

caso, e fez 3 x 2.
O ministro Ricardo Lewandowski 

pediu para antecipar o voto e acom-
panhou a divergência, para manter 
a decisão da 2ª Turma que declarou 
Moro parcial no caso de Lula, deixan-
do o placar em 4 x 2 contra o ex-juiz. 
Como o colega, Dias To� oli também 
antecipou sua declaração e acompa-
nhou a divergência de Gilmar Mendes, 
fazendo 5 X 2 pela declaração de par-
cialidade.

A ministra Cármen Lúcia também 
votou para manter a suspeição de Mo-
ro. Com isso, formou maioria e o juiz 
foi declarado suspeito, segundo o Por-
tal Metrópoles.

O ministro Edson Fachin defendeu 
que a suspeição do ex-juiz Sergio Moro 
seja arquivada, já que foi declarada a 
incompetência da 13ª Vara Federal de 
Curitiba e, por isso, não faria sentido 
analisar a atuação de Moro.

Gilmar Mendes divergiu de Fachin 
e foi favorável de manter a decisão 
da 2ª Turma, que considerou Moro 
parcial no caso de Lula, empatando o 
julgamento da suspeição do ex-juiz.

Nunes Marques votou com a di-
vergência, para manter a decisão da 
2ª Turma que declarou Moro suspeito. 
“A decisão deste processo não poderia 
rescindir o que restou decidido em ou-
tro julgado de outro órgão deste Tribu-
nal (a 2ª Turma)”, disse.

Alexandre de Moraes foi mais um 
a favor da manutenção da suspeição 
de Moro. O ministro Luís Roberto 
Barroso decidiu acompanhar o relator, 
para arquivar a suspeição de Moro.

O presidente da Corte, ministro 
Luiz Fux, sugeriu suspender a sessão e 
retomar a análise na próxima semana. 
Contudo, o ministro Ricardo Lewan-
dowski pediu para antecipar o voto e 
acompanhou a divergência, para man-

STF manda processos de Lula ao DF 
e maioria mantém Moro suspeito
ALTA CORTE | Plenário se reuniu nesta quinta-feira, mas ainda não chegou ao final do julgamento em relação à suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, porque o ministro Marco 
Aurélio Mello pediu mais tempo para analisar o caso e ficou faltando, ainda, o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que vai retomar a análise na próxima semana

Moro deixou de ser juiz para virar ministro e passou a ser alvo do Supremo Tribunal Federal
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As Centrais do Cidadão reabrirão, 
a partir da próxima segunda-
-feira 26, exclusivamente, para 

disponibilizar o serviço de emissão de 
Carteiras de Identidade/Registro Ge-
ral (RG). A medida foi acordada após 
uma série de reuniões realizadas pela 
Secretaria de Estado da Administração 
(Sead) com a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) e o Instituto Téc-
nico-Científico de Perícia (Itep).

Tal decisão é justificada mediante 
a demanda reprimida por esse serviço, 
notadamente na Região Metropolitana 
de Natal, bem como em função do pa-
gamento do Auxílio Emergencial pelo 
Governo Federal, que exige do cidadão 
documento oficial de identificação 
com foto. A ação faz parte da retoma-
da segura e gradual dos serviços das 
Centrais do Cidadão, coordenada pela 
Secretaria Sead, por meio da Coorde-
nadoria de Atendimento ao Servidor e 

ao Cidadão (Codaci).
A reabertura das unidades segui-

rá o regramento disposto na Portaria 

Conjunta nº 02 - SEAD/SESAP/ITEP, 
de 20 de abril de 2021, que estabelece 
a ampliação do tempo entre os agen-
damentos, o qual passa de 10 minutos 
para 15 minutos; a proibição de entra-
da nas Centrais do Cidadão e de aten-
dimento de pessoas sem agendamento 
prévio; e o cumprimento dos protoco-
los de segurança sanitária, como o dis-
tanciamento social e o uso obrigatório 
e correto de máscara, por exemplo.

Sobre o horário de funcionamento 
das Centrais do Cidadão, ficou estabe-
lecido que as unidades do Shopping 
Via Direta (Zona Sul) e do Shopping 
Estação (Zona Norte) funcionarão das 
9h às 18h; a unidade de Parnamirim 
funcionará das 8h às 18h; e os demais 
postos de atendimento funcionarão, 
inicialmente, das 7h às 13h.

Os usuários deverão agendar os 
atendimentos na plataforma virtual 
das Centrais do Cidadão.

ALEX REGIS / PREFEITURA DO NATAL

REPRODUÇÃO

REVISÃO | Decisão pela convocação da nova data foi definida em reunião realizada no dia 4 de março, 
levando em consideração que a condução do Plano Diretor deve acontecer de forma democrática e segura

O Conselho da Cidade do Na-
tal (Concidade) definiu nova 
data para a Conferência Final 

do Processo de Revisão do Plano Di-
retor de Natal. O evento será realiza-
do virtualmente no período de 5 de 
maio a 16 de junho de 2021, devido 
à pandemia da Covid-19. A portaria 
nº 003/2021 com as novas instru-
ções e datas foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial do Município 
(DOM), na última terça-feira 20. As 
votações ocorrerão por meio de sis-
tema desenvolvido pela Secretaria de 
Planejamento do Município (Sempla).

Segundo o Concidade, a decisão 
pela convocação da nova data foi 
definida em reunião realizada no dia 
4 de março deste ano. Levando em 
consideração que a condução do Pla-
no Diretor de Natal deve acontecer de 
forma democrática, plural e segura. 
Por isso, todas as atividades ocorre-
rão de forma virtual, com os delega-
dos eleitos reunidos em plenárias.

O regimento interno e o crono-
grama de atividades serão aprovados 
no dia 05 de maio de 2021 em reunião 
plenária com os delegados eleitos e 
indicados, cujos nomes foram publi-
cados no DOM, nas edições dos dias 2 
e 12 de fevereiro de 2021. A Conferên-
cia Final será organizada pela Comis-
são Preparatória designada pelo pre-
sidente do Concidade e coordenada 
por sua Secretaria Executiva.

Ainda de acordo com a portaria, 
os integrantes da Conferência Final 
do Processo de Revisão do PDN de-
senvolverão suas análises e formula-

Conferência: regimento interno e cronograma serão aprovados no dia 5 de maio próximo

Conferência Final do Plano Diretor de 
Natal tem nova data para acontecer

Serviços serão retomados na segunda-feira

Centrais do Cidadão reabrem para 
emissão de carteira de identidade

SERVIÇO

rão suas propostas com base na mi-
nuta da revisão do plano deliberada 
pelo Concidade e suas Câmaras Te-
máticas devidamente sistematizada 
pela Coordenação Técnica do Proces-
so e publicada no site da prefeitura e 
do Plano Diretor no dia 2 de junho de 
2020.

Para mais informações sobre o 
processo de revisão do Plano Dire-
tor de Natal, acompanhe pelo site do 
PDN no endereço: (https://planodi-
retor.natal.rn.gov.br/) ou ainda pelo 
Instagram @planodiretornatal.

O Conselho da Cidade do Natal 
(Concidade) divulgou também, na 
última terça-feira 20, a lista de mem-
bros que irão compor a Comissão 
Eleitoral responsável por definir os 
representantes da Sociedade Civil Or-

ganizada para integrar o Concidade.  
A portaria nº 01/2021 de 19 de abril 
de 2021 foi publicada no Diário Ofi-
cial do Município (DOM). 

A Comissão deverá publicar no 
Diário Oficial e nas mídias da Pre-
feitura de Natal no prazo de 10 dias, 
a contar da data de publicação da 
portaria, o edital de chamamento que 
estabelecerá a metodologia a ser utili-
zada durante a eleição.

O Plano Diretor define as regras 
para ocupação e reordenamento 
dos espaços físico-territoriais de um 
município. O documento é elaborado 
pelo Poder Executivo Municipal, com 
participação da sociedade civil orga-
nizada, em um processo de planeja-
mento participativo. Revisão deverá 
ser aprovada na Cãmara Municipal.

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Simplificada (RLS), com prazo de validade até 16/04/2024, para Acesso ao Poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-RE-0039-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação (RLO) com prazo de validade até 16/04/2024, referente ao Poço de Extração de Combustível Fóssil 
7-RE-0046-RN, localizado no Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
ECI EMPRESA DE INVEST. PARTIC. E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.128.898/0001-03, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LS para agricultura irrigada no Distrito Irrigado do Baixo Açu - DIBA em uma área de 100 há, 
Lote Empresarial n° 17-C, 2° Etapa, Alto do Rodrigues/RN. 
 

Leonardo Jácome Patriota - Diretor 
 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada– LS, 
com prazo de validade até 22/03/2027, em favor do acesso externo E2 do Complexo Eólico Acauã, com uma 
extensão de 297,10 metros, localizado na Zona Rural do município de São Vicente/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada– LS, 
com prazo de validade até 22/03/2027, em favor do acesso externo E4 do Complexo Eólico Acauã, com uma 
extensão de 192,40 metros, localizado na Zona Rural do município de Santana do Matos/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada– LS, 
com prazo de validade até 01/04/2027, em favor do acesso externo E5 do Complexo Eólico Acauã, com uma 
extensão de 373,11 metros, localizado na Zona Rural do município de Lagoa Nova/RN. 
 

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
FARIA E FARIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA (GRUPO FARIA), CNPJ: 39.696.043/0001-
99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para a revenda de Gás 
Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Professor Caimbra, 90 - Centro - CEP: 59.500-970 – Macau-RN. 
 

ANDERSON LUAN DE FARIA LIMA 
Diretor 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
G.BEZERRA DE QUEIROZ & CIA, CNPJ: 08.383.127/0001-49, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
para um posto de revenda de combustíveis líquidos, localizado na Rua Manoel Alexandre, Nº 50, sala 
101, Centro, Pau dos Ferros/RN, CEP:59.900-000. 
 

GILSAMEIRE BEZERRA DE QUEIROZ 
PROPRIETÁRIA 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

MARIA ZILDA DA COSTA SILVA, CPF: 024.254.334-06, torna público que foi concedida pelo Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação da Licença 
Simplificada (RLS) nº 2019-145676/TEC/RLS-0183, com validade até 15/04/2027, para extração mineral de 
AREIA em uma área de 7,59 ha., com volume proposto de 1.200 m³/mês, no leito do Rio Açu. Processo ANM 
n° 848.602/2011 com área total de 41,60 hectares. 

 
Maria Zilda da Costa Silva 

Proprietária 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
MINERAÇÃO VITÓRIA LTDA., CNPJ: 08.803.012/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renovação da Licença de 
Operação – RLO, para extração de xisto ornamental, em uma área de 9,20 hectares, no Sítio Ingá, zona rural, 
São Tomé/RN, com volume de 300 m³/mês. Processo ANM nº 848.242/2009. 

 
Roney Brasil Lima 

Diretor 

 



11Geral|  Sexta-feira, 23 de abril de 2021

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇAO 

 
Boa Vida Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 08.106.556/0001-79, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação para a construção de uma piscina, localizada na Rua Francisco 
Fernandes Freire, nº 155, Centro , Baía Formosa - RN. 

 
Simon Adriaan Troost 

Administrador 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. RICARDO ROESE DE ALBUQUERQUE RAUEN, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF 
n° 016.324.419-77, portador da cédula de Identidade n° 3125607-4 – SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Baía dos 
Golfinhos, 672, lojas 03 e 04, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, e, o Sr. JOSÉ ANTONIO BARROS 
MENEZES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de Identidade n° M731735 – SSP/MG, portador do CPF/MF 
n° 177.198.956-49, residente e domiciliado na Avenida Baía dos Golfinhos, n° 672, 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 Grauna, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 275,24m²(duzentos e setenta e cinco metros e vinte e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.04.0868.0000.3 e sequencial número 
1.006774.4, CEP: 59.178-000. com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 26,20m com o 
Sr Sebastião Carlos da Silva e a Sra Geane Enideno Barbosa; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 10,70m com a Rua 
Grauna; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 24,90m com o Sr José Antonio Barros Menezes e o Sr José Lopes da Silva; Ao 
Oeste, do ponto P4 ao P1 com 10,90, com Sr Gilson Lopes da Silva.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 95.000,00. 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 o Sr. Sebastião Carlos da Silva, a Sra. Geane Enideno 
Barbosa, o Sr. Gilson Lopes da Silva, o Sr. José Anotnio Barros Meneses, o Sr. José Lopes da Silva, 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, 30.03.2021 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 
 
CERAMICA J P DANTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 40.992.323/0001-23, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença Simplificada – RLS, com prazo de validade até 16/04/2027, em favor do empreendimento com 
atividades de cerâmica vermelha, localizada no Sítio Carnaúba, S/N, Zona rural, situada no município de 
Carnaúba dos Dantas- RN. 
 

José Patrício Dantas  
Proprietário 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

 
COMERCIAL SOBRAL LTDA – CNPJ nº. 03.573.911/0001-04 torna público conforme a Resolução CONAMA 
Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 20/04/2021, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para 
funcionamento de um Posto de Combustível na Avenida DR João Medeiros Filho 3960 – Pajuçara – NATAL - 
RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O Presidente COOPERATIVA INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS PROPAGANDISTAS VENDEDORES DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS NOS ESTADOS DO RN, PB E PE, CNPJ: 36.144.838/0001-04 - NIRE: 24400011395 
- OCB-RN: 353/2020 – OCB NACIONAL: 8971, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 
senhores associados cooperados, que nesta data, para efeito de QUÓRUM, somam-se em 23 (vinte e três) em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (art. 45 da lei 5.764/71) que, se 
realizará no seguinte endereço: Av. Presidente Bandeira, 406 - Sala 102  - Alecrim -Natal -RN -CEP: 59.037-200, no dia 
03 de maio de 2021, em 1ª convocação às 15:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos associados, em 2ª 
convocação às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de 
quórum legal, em 3ª e última convocação às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) associados a fim de 
deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 
Pauta AGE: 
1. Apresentação de Carta Renuncia de componente da Diretoria; 
2. Apresentação de Carta de Demissão de associados; 
3. Exclusão de nome do componente de Diretoria por “RENUNCIA” do quadro de diretores da Cooperativa; 
4. Exclusão de nome dos associados “demitidos” dos quadros de associados da cooperativa. 
  

Natal-RN, 23 de abril de 2021. 
  

Ionaldo Rufino Gomes do Nascimento 
Presidente. 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Alteração LA Nº 
2020-157408/TEC/LA-0049, com prazo de validade até 31/07/2021, em favor do empreendimento Extração 
mineral de Areia com incremento do volume de extração de 9.083,00 m³/mês, em uma área já licenciada de 
6.35 hectares, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 
9.351.999,00 m N; 172.079,00 m E, no leito do riacho Cauã, situada na Fazenda Altamira - Boqueirão, Zona 
Rural, Município de Ruy Barbosa/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A DUNA ENERGIA S.A., inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Simplificada (RLS), com prazo de validade até 16/04/2024, para Acesso ao Poço de Extração de Combustível 
Fóssil 7-PML-0037-RN, localizado no Campo de Ponta do Mel, Município de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor 

 

O Rio Grande do Norte vai receber 
51,4 mil novas doses de vacinas 
contra a Covid-19 nesta sexta-

-feira 23. A informação foi confi rmada 
pela governadora Fátima Bezerra (PT) 
nas redes sociais. Entre os imunizantes 
que serão recebidos estão doses da Co-
ronavac (em sua maioria destinadas à 
aplicação da 2ª dose) e Astrazeneca.

O lote deve chegar ao RN por volta 
do meio-dia e, assim que estiver pron-
to, será distribuído aos Municípios. 

Natal ainda não retomou a aplica-
ção da 2ª dose da Coronavac na popu-
lação devido à falta do imunizante. As-
sim, somente as pessoas a partir de 63 
anos estão sendo imunizadas e as que 
estão no prazo para tomar a 2ª dose da 
vacina de Oxford/Astrazeneca. Com 
isso, os pontos de vacinação estão sem 
fi las em toda cidade.

Sem Coronavac desde segunda-fei-
ra 19, Natal suspendeu a aplicação do 
imunizante. Aproximadamente 10 mil 
pessoas estão próximas do prazo para 
fazer a aplicação do segundo imuni-
zante, mas Natal não tem imunizantes 
para proceder a vacinação. O Muni-
cípio solicitou ao Governo do Estado 
a disponibilização de reserva técnica 
para a vacinação, repondo as doses de 
acordo com os novos lotes que chega-
rem ao Rio Grande do Norte. Contudo, 
até a manhã desta segunda-feira, o 
Estado não tinha a resposta se poderia 
fazer a liberação de parte das mais de 9 
mil doses que estão na reserva técnica.

A vacinação em Natal ainda não 
tem previsão para avançar. A campa-
nha de imunização na capital potiguar 
segue para idosos a partir de 63 anos 
de idade. Questionada, a Secretaria 
de Saúde de Natal afi rmou que, caso a 
chegada de novas doses se concretize, 
a ampliação da faixa etária acontecerá 
“com certeza”. 

Enquanto isso, cidades da Região 
Metropolitana já avançaram na am-
pliação da faixa etária dos idosos que 
fazem parte do público-alvo. São Gon-
çalo do Amarante, por exemplo, já mar-
cou a data para começar a imunizar 
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, 

RN recebe 51,4 
mil doses de 
vacinas hoje

COVID-19

JOSE ALDENIR/AGORA RN

Entrega está prevista para esta sexta 23

HORÓSCOPO

Uma paixão poderá começar com discussão animada. 
Agir com naturalidade e responsabilidade social contará 
pontos no amor. Máscaras sociais cairão. Aposte 
só no que poderá dar certo, na busca de parceiros 
profi ssionais ou de vida. 

Fase de mudanças e de aumento de responsabilidades. 
Assuma seus talentos e impulsione a carreira. Bom 
momento para aprofundar vínculos e estabilizar a vida 
íntima. Saúde mais frágil cobrará contato com a natureza 
e hábitos disciplinados. 

Dedique tempo para os assuntos de família e da casa 
hoje. Despesas e responsabilidades aumentarão. Evite 
gastar sem pensar. Fique de olho nas oportunidades de 
crescimento profi ssional e fi nanceiro. Bom momento 
para impulsionar novo empreendimento.

Clima carinhoso nas interações dará sabor ao dia. 
Compartilhe sonhos e sentimentos com amigos, 
fortaleça vínculos e crie uma rede afetiva e protetora ao 
seu redor. Assuntos de família, de moradia e de saúde 
estarão em primeiro plano. 

Atração pelos estudos e por autoconhecimento inspirará 
leituras, pesquisas e refl exões. Explore outras culturas, 
solte a curiosidade, investigue os mistérios da vida e 
descubra novos focos de interesse. A fase incentivará maior 
interiorização e mudanças no lifestyle. 

O foco na carreira e nos planos para o futuro motivará 
o trabalho e acelerará sua produção. Elimine tarefas e 
pendências antes de iniciar novo projeto. Conversas 
animadas e motivadoras impulsionarão parcerias ou 
novo romance. O dia trará popularidade e sucesso.

Cultive novas amizades e renove o ambiente social. 
As comunicações estarão aceleradas hoje. Fortaleça a 
posição na equipe com palavras de incentivo e ideias 
inovadoras. Hora de pensar coletivamente, somar forças 
com seu grupo, criar estratégias certeiras no trabalho.

Lindo momento no amor, com entendimento, emoção 
e confi ança mútua. O orçamento estará apertado. 
Um contrato em andamento poderá ser fi rmado e 
proporcionar mais segurança. Decisões de trabalho, ou 
de plano de saúde, diminuirão pressões. 

Assuntos fi nanceiros estarão em destaque. Planeje o 
orçamento e decida investimentos. Hora de pensar no 
futuro, no plano de carreira e na vida íntima. Se estiver 
só, novo amor poderá começar como amizade. Critérios 
de escolha serão mais exigentes. 

Troque confi dências com a família ou com alguém do 
passado e resolva enigmas. O dia trará revelações e 
entendimento nos relacionamentos próximos. Encontre 
soluções de conforto e deixe a casa mais bonita. Projetos 
da vida pessoal e íntima ganharão forma. 

Cuide da saúde e da vida pessoal. Com Lua em seu signo, 
emoções estarão à fl or da pele. Notícias de longe e 
conexões com amizades de outras localidades alargarão 
horizontes e trarão esperança de dias melhores. 
Oportunidades de expansão profi ssional.

Carinho, entendimento e clima romântico intensifi carão 
o amor. Só não exagere nas expectativas. O tempo estará 
corrido, com muitas comunicações, contatos e demandas 
de trabalho. Se puder, encerre o expediente mais cedo, dê 
espaço aos sentimentos e aos projetos da vida.

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)

CRUZADAS
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