
Secretaria Municipal de Administração diz que medidas de enfrentamento à 
pandemia do coronavírus, que impuseram dificuldades econômicas para as 
empresas, motivaram o adiamento do certame, que era previsto para abril
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Equanto o dólar voltava 
a disparar nesta quinta-
feira sob os rumores de 

afastamento do ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, em mais uma nova 
batalha pessoal do presidente Jair 
Bolsonaro, uma notícia ainda mais 
preocupante rondava o noticiário.

Dados do Ministério da Saúde 
confi rmaram que, até a última 
segunda-feira (20), 2.771 pessoas 
morreram por alguma síndrome 
respiratória não identifi cada, 
abrindo a possibilidade de 
que tenham sido causadas por 
Covid-19.

Mas como a doença não foi 
confi rmada por problemas em 
exames ou falsos negativos, o 
relatório ofi cial não os adicionou na 
contabilidade de óbitos causados 
pelo coronavírus, e que foi até ontem 
a noite de 3.313 mortes.

Ou seja, enquanto o presidente 
abria uma nova frente de 
confusão em seu ministério, uma 
grande e inquietante evidência 
de subnotifi cações de casos do 
novo coronavírus aparecia para a 
inquietação dos brasileiros.

Há sólidas razões para isso. E 
não propriamente pelo número de 
casos de doenças respiratórias que 

habitualmente matam brasileiros 
todos os anos. O que chamou a 
atenção dos especialistas foi a 
disparada desses casos em 2020.

De janeiro a 20 de abril, foram 
registradas 55.980 hospitalizações 
por problemas respiratórios, contra 
12.019 durante o mesmo período no 
ano passado - um crescimento de 
366%.

Dessas hospitalizações, 
depois da realização de testes, 
15.752 foram classifi cados 
como “não identifi cados” e 8.318 
foram confi rmados para o novo 
coronavírus.

Não bastasse isso, enquanto o 
presidente da República se ocupava 
numa nova crise ministerial, o 
número de pessoas que morreram 

de síndromes respiratórias não 
identifi cadas este ano já somaram 
2.771 casos até agora, sendo que em 
2019 foi um sexto disto.

Isso oferece uma ideia 
apavorante no número de mortes 
por coronavírus fora das estatísticas 
ofi ciais que, quer se goste ou não, 
orientam neste momento os planos 
de relaxamento referentes ao 
isolamento social, que – todo mundo 
sabe, basta andar pelas ruas -  já 
fez água em boa parte do País.

Na sua primeira coletiva de 
imprensa, esta semana, o novo 
ministro da Saúde, Nelson Teich, 
reconheceu estar boiando acerca 
dos números reais da pandemia 
no Brasil, fruto da brutal 
subnotifi cação dos casos pela falta 
de testagem.

Enquanto isso, o chefe dele 
aumenta a pregação contra o 
isolamento social, pressiona até 
para a antecipação da volta as 
aulas, nomeia um general que 
precisou de aulas de atualização 
para assumir o vice comando do 
Ministério da Saúde e, nas horas 
vagas, abre uma nova crise interna 
no governo.

Tudo que a pandemia merece e o 
povo brasileiro não merece. 

Brasil não merece

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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NOTAS & INFORMES
FAKE NEWS

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) apresentou na 
Assembleia Legislativa um projeto 
de lei para combater a disseminação 
de notícias falsas sobre a Covid-19. 
O texto estabelece multa de R$ 1 
mil para pessoas que divulgarem ou 
compartilharem fake news a respeito 
da doença, causando pânico ou 
tumulto social. A pena será dobrada 
se a notícia for comprovadamente 
atribuída a alguma autoridade 
pública. Os recursos obtidos com 
multas devem ser revertidos para o 
controle da pandemia no Estado.

MÁSCARAS
O Governo do Estado começou 

a distribuir nesta quinta-feira (23) 
máscaras de tecido para a população 
se proteger da Covid-19. A ação 
foi iniciada em fi las de agências 
bancárias de Natal. A ação faz parte 
do programa RN+Protegido, lançado 
na última semana pelo Governo 
do RN para distribuir máscaras 
produzidas nas ofi cinas do projeto 
Pró-Sertão.

FICOU DEVENDO
Apesar de reconhecer que 

houve avanços, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio RN) 
lamentou o novo decreto publicado 

Com a economia caminhando para mais um ano de 
recessão, a década atual (2011-2020) pode ser a de maior 
empobrecimento médio da população brasileira em mais 

de 100 anos, tomado como referência o Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita - defi nido pelo quociente do valor do PIB com a 
população total.  Cálculos do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) mostram que o PIB per 
capita deverá recuar 4,1% em 2020, impactado pelas medidas 
de isolamento social do novo coronavírus, para R$ 30.780. Esse 
valor será o menor nível da renda desde 2007 (R$ 29.778).

Década perdida

pelo governo estadual com regras 
para o funcionamento da atividade 
econômica. A entidade esperava 
que houvesse uma liberação para a 
abertura do comércio em geral, desde 
que respeitadas as recomendações 
das autoridades sanitárias.

MERCADO REAGE
O dólar bateu novo recorde após 

informações sobre a possível saída de 
Sérgio Moro do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. A moeda fechou 
em R$ 5,5287, uma alta de 2,2%. 
Além das incertezas envolvendo o 
ministro, também infl uencia a moeda 
a possibilidade de redução de 0,75 
ponto da Selic, a taxa básica de juros 
da economia. A diminuição afastaria o 
investidor estrangeiro do País.

BLOQUEIO
A Justiça Federal determinou 

o bloqueio de 10% dos salários de 
Fernando Bezerra Coelho (MDB), 
líder do governo Jair Bolsonaro 
no Senado, e de três deputados 
do Progressistas. Eles são alvo de 
ações de improbidade movidas pela 
força-tarefa da Operação Lava Jato 
em razão de supostos esquemas de 
propinas na Petrobras.

PRÓ-BRASIL
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, defendeu ser preciso 
investimento privado para executar 
o Pró-Brasil. O plano de retomada 
econômica prevê a aplicação de R$ 30 
bilhões em investimentos em obras 
públicas de grande porte.

Ouvi, mas desconheço o autoria, que “a adversidade gera 
persistência, e a persistência gera habilidade”. Uma máxima 
educativa, inspiradora, digna de uma palestra de auto-ajuda 
para muitos, mas, saibam todos, uma realidade diária na vida 
de um profi ssional da contabilidade. Nós, contadores e técni-
cos em contabilidade, temos o dever de conhecer esse conceito, 
essa caraterística peculiar das pessoas que são consideradas 
persistentes, que mantêm sua essência mesmo diante de 
difi culdades. Por isso, não esqueçam: no campo profi ssional, 
quando todos falharem, estaremos aqui.

Todos sabem que o profi ssional da contabilidade cuida 
dos seus registros, obrigações, seus diretos, do seu patrimô-
nio. É ele que te passa (e para você passa a ser intuitivo) a 
segurança necessária sobre questões societárias, tributárias, 
trabalhistas. Como tradutor dessas conhecidas necessidades 
diárias, muitas vezes é o primeiro a receber o efeito negativo 
de uma ou outra insatisfação, principalmente quando essas 
decisões elevam tributos, encargos, outras obrigações acessó-
rias. Mesmo assim, está sempre ali, resiliente, ciente das suas 
obrigações. Não lhes falta. 

Mas essa é apenas uma resposta intuitiva, que não leva 
em conta toda a essencialidade desse profi ssional. Somos, por 
essa dimensão, resolutores de confl itos, pilares da economia, 
elementos subjacentes á formação e continuidade de todo e 
qualquer negócio. E isso tem um valor intangível signifi cativo, 
principalmente quando o mundo não sabe para onde ir.  Se o 
mundo não sabe para onde ir, nós sabemos. Por isso, mante-
mos o ritmo, o protocolo, o apoio, de maneira que não lhe falte 
a ciência de como e por que deverá decidir. 

Sim, somos nós, profi ssionais da contabilidade, que mante-
mos a resiliência necessária para ajudar o empresário nessas 
decisões, mas também dotar o Estado de informações que lhe 
permitam cumprir as funções determinadas pela Constituição 
Federal. Um terceiro isento que muitas vezes não é lembran-
do. Mas somos resilientes, e quando todos faltam, estamos 
sempre a disposição. 

Por isso, é importante destacar que o dia 25 de abril não 
é apenas o dia do profi ssional da contabilidade, mas do pro-
fi ssional herói da contabilidade, que, contra todas as difi cul-
dades, assume a linha de frente da batalha, apenas com suas 
armas, sem quaisquer outros subsídios, ou apoios. 

Então, o que nos conforta? O respeito ao dever! E isso faz 
de cada um de nós um herói, com signifi cado verdadeiro, não 
utópico ou mitológico. Heróis não fogem à luta. Quando tudo 
parecer perdido, ele está á sua disposição. 

O momento é de incerteza, mas saiba que o seu profi ssio-
nal da contabilidade estará sempre ao seu lado.

Quando todos lhe faltarem, ele estará ali.
Parabéns aos mais de 7.500 profi ssionais (e empresas) 

atuantes no RN!

ARTIGO
Erivan Ferreira Borges ►  Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RN

Quando todos lhe 
faltarem, ele estará ali
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O Governo do Rio Grande do 
Norte prorrogou até o dia 5 de 
maio as regras de isolamento so-
cial que estão em vigor no Estado 
desde o mês passado, mas am-
pliou o leque dos chamados servi-
ços essenciais, que são autorizados 
a funcionar desde que sigam as 
regras de vigilância sanitária. Os 
demais estabelecimentos devem 
seguir fechados.

Para editar o novo decreto (já 
que o anterior venceu nesta quin-
ta-feira), a governadora Fátima 
Bezerra diz ter seguido recomen-
dações de especialistas que falam 
sobre a necessidade de permanên-
cia do isolamento social. Pesou 
a favor da decisão o fato de os 
números de infectados pelo novo 
coronavírus continuar aumentan-
do no Estado. Já são 708 pessoas 
contaminadas no Rio Grande do 
Norte.

Segundo o decreto, continua 
suspenso o funcionamento de res-
taurantes, lanchonetes, praças de 
alimentação, praças de food tru-
cks, bares e similares, salvo para 
entrega em domicílio (delivery) e 
como pontos de coleta (takeaway), 
sendo vedada a disponibilização 

de mesas e cadeiras. A medida 
também vale para os shoppings.

A suspensão das atividades 
escolares foi estendida até o dia 
31 de maio. No entanto, fi ca a Se-
cretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer 
(Seec) autorizada a dispor sobre 
a antecipação do recesso escolar, 
ouvido o Conselho Estadual de 
Educação. As atividades coletivas 
de qualquer natureza, públicas 
ou privadas, incluindo eventos de 
massa, shows, atividades despor-
tivas, feiras, exposições, carreatas, 
passeatas e congêneres, estão ve-
tadas.

A lista de atividades essenciais 
foi ampliada e inclui os serviços de 
podologia; construção civil; produ-
ção, distribuição, comercialização 
e entrega, realizadas presencial-
mente ou por meio do comércio 
eletrônico, de produtos de saúde, 
higiene, alimentos, bebidas não 
alcoólicas, tecidos, aviamentos,  
armarinhos, materiais de constru-
ção ou reforma e de suprimentos 
agrícolas, incluindo mercados, su-
permercados, hipermercados, qui-
tandas, açougues, peixarias, pada-
rias, distribuidores, atividades de 

venda e locação de automóveis e 
lojas de construção com ar condi-
cionado e lojas de conveniência.

Os escritórios de advocacia pri-
vada também estão autorizados a 
funcionar, bem como atividades 
necessárias a viabilizar a entrega 
de cargas e o transporte em geral, 
incluindo ofi cinas, borracharias e 
lojas de autopeças; ofi cinas de má-
quinas e equipamentos agrícolas. 
Hotéis, fl ats, pousadas e acomo-

dações similares; serviços de loca-
ção de máquinas, equipamentos 
e bens tangíveis; atividades de 
agências de emprego e trabalho 
temporário; serviços de reparo de 
computadores e bens pessoais do-
mésticos e serviços de lavanderia; 
atividades fi nanceiras, de seguros 
e de contabilidade; serviços de ven-
da e locação de imóveis; e serviços 
de higiene pessoal, incluindo bar-
bearias, cabeleireiros e manicures, 

também podem abrir as portas a 
partir de agora, segundo o decreto.

O novo texto esclarece que 
a suspensão de atividades não 
atinge as indústrias e recomenda, 
sempre que possível, um horário 
exclusivo para o atendimento 
de clientes do grupo de risco da 
pandemia. Também recomenda 
a utilização de máscaras, sejam 
industriais ou caseiras, ao acesso 
dos estabelecimentos que estão 
em funcionamento.

A vigência dos Atestados de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
e das licenças e autorizações do 
Idema, que vencerem até 5 de 
maio, fi ca prorrogada para o dia 
24 de maio. O documento revoga 
as questões confl ituosas envolven-
do o horário de funcionamento dos 
supermercados.

Para discutir e planejar as pró-
ximas ações na área, foi criado um 
grupo de trabalho com represen-
tantes do governo, dos empresá-
rios, do comitê científi co estadual 
e da Federação dos Municípios pa-
ra, juntos, elaborarem um plano 
que visa a retomada do funciona-
mento do comércio e da economia 
em geral.

Shoppings continuam sem poder funcionar no Estado, segundo decreto publicado

Decreto amplia serviços considerados 
essenciais e prorroga isolamento até dia 5
Suspensão das atividades escolares foi estendida até o dia 31 de maio. No entanto, fica a Secretaria de Educação autorizada a 
dispor sobre a antecipação do recesso escolar, ouvido o Conselho Estadual de Educação. Eventos como carreatas estão proibidas

Isolamento

Pedro Vitorino

O Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio Grande do Norte (TCE/
RN) decidiu que os gestores pú-
blicos podem realizar a compra de 
itens com pagamento antecipado, 
e entrega somente após a quitação, 
em situações de emergência, como 
a vivenciada durante a pandemia 
do novo coronavírus.

Segundo os termos do voto, 
apresentado pelo presidente da 
Corte de Contas, conselheiro Poti 
Júnior, e acatado à unanimidade 
pelos demais membros do Pleno, a 
compra com pagamento antecipado 
deve observar alguns pressupostos, 
entre eles o esforço para resguar-
dar o erário, com a obtenção de 
garantias por parte do fornecedor, 
além de compensações fi nanceiras 
e penalizações por possíveis preju-
ízos ao poder público. O gestor de-
verá fundamentar a “necessidade, 
excepcionalidade, oportunidade e 
conveniência da antecipação”.

O TCE/RN se manifestou por 
causa de uma consulta feita pela 

Assembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte. A solicitação também 
tratava dos prazos para as compras 
com pagamento antecipado. O TCE 
apontou que os gestores e a empresa 
devem pactuar qual o prazo necessá-
rio para a entrega dos itens.

De acordo com o voto, que foi 
aprovado por unanimidade, a pos-

sibilidade de pagamento antecipa-
do é importante para o combate à 
pandemia. “Algumas aquisições 
têm sido postergadas justamente 
porque outros países têm ofereci-
do o pagamento antes da entrega 
efetiva do produto, numa espécie 
de jogo de mercado em que ‘quem 
pode mais chora menos’”, apontou.

TCE/RN se manifestou por causa de uma consulta feita pela Assembleia Legislativa

TCE autoriza pagamento antecipado
Pandemia

O deputado estadual Coro-
nel Azevedo (PSC) cobrou da 
governadora Fátima Bezerra 
a realização de uma reforma 
administrativa semelhante à 
que ocorreu no governo fede-
ral, onde foi reduzido o núme-
ro de ministérios e de cargos e 
funções gratifi cadas.

O parlamentar criticou a 
existência de duas secreta-
rias com funções, segundo ele, 
semelhantes: a de Desenvol-
vimento Rural e Agricultura 
Familiar e a de Agricultura, 
da Pecuária e da Pesca. Co-
ronel Azevedo citou ainda o 
que chamou de “outros órgãos 
decorativos servindo para fi -
nanciar petistas e aliados”.

O ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu nesta 
quinta-feira (23) pedir infor-
mações ao presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM), sobre o pedido 
de impeachment contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
apresentado pelos advogados 
José Rossini Campos do Cou-
to Corrêa e Thiago Santos 
Aguiar de Pádua em março. 
Eles alegam “omissão” do Le-
gislativo sobre o pedido.

Segundo os os advogados, 
Bolsonaro teria cometido su-
postos crimes de responsabili-
dade por comportamentos er-
ráticos na crise do coronavírus.

Coronel Azevedo 
cobra reforma 
administrativa 
no governo

Supremo 
manda Maia se 
manifestar sobre 
impeachment

Crítica Crise

José Aldenir / Agora RN
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O prefeito Álvaro Dias decidiu 
nesta quinta-feira (23) anular a 
contratação da empresa vence-
dora da licitação realizada para 
fornecimento de mão de obra que 
irá atuar de forma temporária no 
tratamento à Covid 19. A Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) de-
verá proceder com outra chamada 
pública, para contratação da nova 
empresa.

O contrato com a empresa 
T&N, de R$ 19,1 milhões, previa a 
contratação de serviços de mão de 
obra qualifi cada de assistência em 
saúde para as funções de assisten-
te social, auxiliar de farmácia, bio-
químico, enfermeiro, farmacêutico, 
médico nutricionista, psicólogo, 
técnico em enfermagem, técnico em 
radiologia e técnico em laboratório, 
conforme especifi cações técnicas, 

para atender às necessidades exi-
gidas no Plano de contingência da 

Covid-19.
A polêmica aconteceu após a 

Prefeitura do Natal ter feita coleta 
de preços para a chamada pública 
de emergencial com apenas quatro 
empresas participarem do certa-
me. 

“Decidimos, após diálogo com o 
secretário George Antunes, pessoa 
de total credibilidade como gestor 
público, e de total confi ança, anu-
lar o contrato para que não paire 
nenhuma dúvida a respeito da con-
tratação de mão de obra para o fun-
cionamento da rede de assistência 
à saúde nesse período da pandemia 
da Covid 19” disse o prefeito.

Em nota ofi cial, o prefeito rea-
fi rma o compromisso com a trans-
parência de todos os processos. 
“Com o objetivo de estarmos prepa-
rados para prestar o atendimento 
devido à população diante da gravi-
dade do momento”, fi naliza.

Empresa T&N iria fornecer mão de obra especializada para o hospital de campanha

Prefeitura do Natal anula contrato de mão 
de obra para novo hospital de campanha
Secretaria Municipal de Saúde vai efetivar nova chamada pública para contratar empresa que irá 
fornecer mão de obra para a unidade hospitalar temporária montada em hotel na Via Costeira

Chamada

José Aldenir/AgoraRN

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) emitiu pa-
recer hoje (23) em que reforça 
o entendimento de que não 
existem "evidências sólidas" 
da confi rmação do efeito 
da cloroquina e a hidroxi-
cloroquina na prevenção e 
tratamento da covid-19. No 
entanto, o presidente da au-
tarquia, Mauro Ribeiro, disse 
que ainda assim é possível a 
prescrição do medicamento 
em situações específi cas. De 
acordo com o médico, a droga 
pode ser administrada em 
três situações de casos con-
fi rmados de covid-19: para o 
paciente com sintomas leves, 
na fase inicial da doença; na 
segunda fase, com sintomas 
mais severos; e para o pacien-
te em situação crítica, já en-
tubado e internado em UTI.

CFM estabelece 
critérios 
para uso da 
cloroquina

Regras
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O número de pessoas diagnos-
ticadas com o novo coronavírus no 
Brasil subiu para 49.492 e o total 
de mortes chegou a 3.313. Os dados 
foram divulgados pelo Ministério 
da Saúde na tarde desta quinta-
-feira (23). No último balanço do 
governo, na quarta-feira (22), o to-
tal de infectados chegava a 45.757 
e 2.906 mortes confi rmadas.

O balanço mostra um aumento 
de 407 mortes e 3.735 casos em 
relação ao boletim anterior, de 
quarta-feira, superando o recorde 
anterior, de 217 novas mortes e 
3.257 novos casos em 17 de abril.  

“A gente não sabe se isso aí 
representa um esforço de fechar 
os diagnósticos ou uma linha de 
tendência de aumento”, disse o 
ministro da Saúde, Nelson Teich, 
durante entrevista coletiva no Pa-
lácio do Planalto.

O Ministério da Saúde já in-
formou, em outras ocasiões, que 
os dados costumam ser maiores 
após fi ns de semana ou feriados 
porque, nesse período, as equipes 
locais nos estados trabalham em 
número reduzido e há um repre-
samento do repasse das informa-
ções. Os registros, portanto, fi cam 
acumulados e costumam aparecer 
nos boletins divulgados nos dias 
úteis subsequentes.

Questionado sobre quando 
será possível interpretar o incre-
mento de hoje, Teich informou 
que será necessário acompanhar 
os próximos dias. “Se for uma 
linha de tendência de aumento, 
os números dos próximos dias 
vão aumentar cada vez mais. E 
saberemos que não é um esforço  
pontual, mas sim uma tendência”, 
acrescentou o ministro.

Os estados com mais mortes 
foram São Paulo (1.345), Rio de 
Janeiro (530), Pernambuco (312), 
Ceará (266) e Amazonas (234).

Os estados com mais casos 
confi rmados foram os mesmos, 
mas invertendo duas posições: 

São Paulo (16.740), Rio de Janeiro 
(6.172), Ceará (4.598), Pernambu-
co (3.519) e Amazonas (2.888).

Sozinho, o estado de São Paulo 
representou mais da metade das 
novas mortes: 211. Quantos aos 
novos casos, são 826 de São Paulo, 

688 do Ceará, 620 do Rio de Janei-
ro e 409 do Amazonas.

NÚMEROS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, fo-

ram 5 novas mortes confi rmadas 
em 24 horas. Com isso, o Estado 
agora tem 34 óbitos causados pela 
Covid-19. Existem ainda outros 
oito óbitos em investigação.

Já o número de casos confi r-
mados da doença agora é de 708, 
o que signifi ca 62 casos a mais 
em apenas um dia. Além disso, o 
Estado tem 3.086 casos suspeitos 
e 2.682 casos descartados. Já são 
289 pacientes recuperados.

No quesito internações, houve 
uma queda de um dia para o ou-
tro. Agora, 28,5% dos leitos críticos 
exclusivos para coronavírus estão 
ocupados. Ao todo, 107 pacientes 
estão internados, sendo 39 em UTI.

RN teve confi rmadas 5 novas mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

Brasil bate recorde e registra 407 novas 
mortes por coronavírus; no RN, total é 34
Ministério da Saúde já informou, em outras ocasiões, que os dados costumam ser maiores após fins de semana ou feriados 
porque, nesse período, as equipes locais nos estados trabalham em número reduzido e há represamento nas informações

Pandemia

Elisa Elsie / Governo do RN
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O  líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-
-TO) encontrou paciência e bom humor para reagir à “fake news” 
desta quinta-feira (23) sobre o “pedido de demissão” do ministro 

Sérgio Moro (Justiça) que não houve: “Com o Brasileirão suspenso, a 
nova modalidade é o chute político”, disse ele a esta coluna. O senador 
se refere à 15ª “demissão” de Moro noticiada pela imprensa em 16 me-
ses no cargo. 

O governo completa 16 meses em abril e a demissão fake de ontem 
foi a 15ª vez que a imprensa “demitiu” o ex-juiz da Lava Jato. Moro foi 
“demitido”, segundo o noticiário, após o caso Queiroz, a saída de Ilana 
Szabó, a mudança do Coaf, vazamento de MP... O ministro também foi 
“demitido” na lorota de “indicado ao STF”, após a “vazajato” com men-
sagens roubadas de celulares e etc. Acreditam no Planalto que notícias 
periódicas sobre “demissão” de Moro são truques para ganhar dinheiro 
na queda da Bolsa e na alta do dólar.

Sem Brasileirão, chute 
político ‘demite’ Moro

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

Governador colapsado 
só tem dinheiro para amigos 

Responsável pelo descalabro administrativo que levou a saúde 
pública do Amazonas à situação de colapso, o governador Wilson 
Lima alegou que não havia dinheiro para comprar equipamentos de 
proteção para o pessoal de saúde e nem para pagar em dia salários 
de médicos etc., mas fechou contratos milionários com empresas 
de deputados que o protegem de impeachment e ouras sanções. Só 
uma delas, pertencente ao deputado aliado Roberto Cidade (PV), já 
recebeu R$28,8 milhões.

TRANSPORTE ZERO
Está no Portal 

da Transparência: o 
Amazonas paga R$9,6 
milhões à empresa do 
deputado transportando 
alunos de escolas... 
fechadas.

MILHÕES NO BOLSO
Em outro contrato, 

a felizarda empresa do 

deputado aluga 141 carros 
ao governo do Amazonas, 
recebendo por isso R$5,1 
milhões.

PERDIDO NA FLORESTA
A irresponsabilidade 

mais recente do governo 
do Amazonas foi recusar 
a intervenção federal 
na Saúde oferecida pelo 
presidente Bolsonaro.  

Cláudio
Humberto

SURGE MAIS UM CARTÓRIO
Ao invés de proteção, os 

farmacêuticos vão ter que pôr 
a mão no bolso, para alegria 
dos oportunistas de sempre. A 
autarquia Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação (ITI), 
ligada a empresas certifi cadoras, 
se uniu ao enrolado presidente 
do Conselho Federal de 
Farmácia, Walter João, e criou o 
cartório “portal de validação de 
prescrições eletrônicas”. 

ALÔ, POLÍCIA
A malandragem do “portal 

de validação de prescrições 
eletrônicas” consiste em 
empurrar para os profi ssionais 
de saúde a obrigação, 
desnecessária, de terem que 
comprar certifi cado digital. 

JOSÉ SARNEY, 90
O presidente José Sarney 

completa 90 anos nesta sexta 

(24), cumprindo a quarentena 
ao lado de d. Marly em casa, 
em Brasília. Recebe apenas o 
fi lho Zequinha, a nora Camila 
e o neto João, que moram ao 
lado. Fez uma refl exão sobre 
a idade em artigo, hoje, para 
o site Diário do Poder.

PEQUENA BRONCA
Na reunião ministerial 

de quarta (22), Bolsonaro 
estava irritado. Cobrou de 
Sérgio Moro presença ativa 
nas ações contra o Covid19 
e uma atitude mais fi rme 
contra a soltura em massa 
de bandidos a pretexto da 
doença.

PENSANDO BEM...
...”demitido” tantas 

vezes pela imprensa, Sergio 
Moro já pode cobrar seguro 
desemprego na redação dos 
jornais.

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro aumentou nesta quin-
ta-feira (23), pela segunda vez 
em 2020, a quantidade de muni-
ções de armas de fogo a que cada 
pessoa pode ter acesso.  Desde 
quando Bolsonaro assumiu a 
Presidência, este limite cresceu 
12 vezes, segundo cálculos do 
Instituto Sou Da Paz, passando 
de 50 para 600 munições por ar-
ma, por ano, para cada civil.

A nova portaria é assinada 
pelos ministros Sérgio Moro, 
da Justiça, e Fernando Azevedo 
e Silva, da Defesa. Segundo as 
contas do Sou da Paz, com a mo-
difi cação, o número de projéteis 
comprados por uma pessoa, no 
ano, pode ultrapassar 6 mil - le-
vando em conta que cada um po-
de comprar mais de uma arma e 
de calibres diferentes.

“Houve essa modifi cação em 
janeiro, que passou para 200 
munições nenhuma justifi cati-
va. E, agora, menos de quatro 
meses depois, uma nova alte-
ração sempre para aumentar 
essas quantidades”, diz Bruno 
Langeani, um dos coordenado-
res do instituto.

O decreto foi publicado uma 
semana após Bolsonaro mandar 
suspender portarias do Exército 
que, na visão de especialistas, 
difi cultavam a aquisição pelo 
crime organizado de munições 
desviadas de quartéis.  “O que 
mais assusta é que a gente 
acabou de ver o presidente re-
vogando medidas que facilita-
riam marcação e rastreamento 
de desvios. Se o presidente quer 

seguir aumentando o número de 
armas e munições, seria espe-
rado pelo menos que houvesse 
uma contrapartida em termos 
de controle. O que não está acon-
tecendo”, completa Langeani.

Antes de Bolsonaro chegar 
ao governo, o número de muni-
ções adquiridas por ano era de 
50, por arma, para civil. Passou 
para 200 em janeiro de 2019 e 
agora para 600.

A deputada estadual Cristiane 
Dantas (Solidariedade) denunciou 
nesta quinta-feira (23) que o Go-
verno do Rio Grande do Norte não 
estaria repassando para as prefei-
turas a cota de 25% sobre o que é 
arrecadado com ICMS. A transfe-
rência é prevista na Constituição.

“Gostaria de falar hoje sobre a 
gravidade da situação do repasse 
constitucional de 25% que trata do 
cálculo do ICMS para os municí-
pios. Esse recurso não está sendo 
repassado pelo Governo do Esta-
do. É uma apropriação indébita. É 
um dinheiro ao qual os municípios 
têm direito e legitimidade. Isso é 
muito preocupante”, alertou Cris-
tiane, durante sessão virtual da 
Assembleia Legislativa.

Segundo a parlamentar, os ges-
tores municipais estão sentindo bas-
tante falta dessa verba. “Isso inclui 
o pagamento da farmácia básica, a 
falta do ressarcimento do pagamen-
to do transporte escolar estadual e 

também o Proerd”, complementou.
Na última quarta-feira (22), 

a governadora Fátima Bezerra 
anunciou a destinação, nos próxi-
mos dias, de R$ 17 milhões para 
as prefeituras do Estado.

Bolsonaro aumenta em 12 vezes 
limite de munições da população

Deputada cobra repasse 
para prefeituras do RN

Armamento

Cota de ICMS

Presidente Jair Bolsonaro segura arma durante visita a Israel no ano passado

Deputada estadual Cristiane Dantas

Desde quando Bolsonaro assumiu a Presidência, limite cresceu 12 vezes, 
segundo cálculos do Instituto Sou Da Paz, passando de 50 para 600

Instagram / Reprodução

Eduardo Maia / ALRN

O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, 
anunciou que o governo fe-
deral destinará R$ 5 bilhões 
em crédito a empresas dos se-
tores do turismo e da cultura 
na pandemia do coronavírus.

O recurso irá auxiliar 
o capital de giro das micro, 
pequenas, médias e grandes 
empresas, além de resguardar 
milhões de empregos no País.

O Ministério do Turismo 
publicou uma portaria que 
fl exibiliza as regras de em-
préstimos do Fundo Geral do 
Turismo (Fungetur). Entre as 
medidas, estão a redução dos 
juros para capital de giro de 
7% para 5% ao ano e a am-
pliação da carência do início 
de pagamento das parcelas 
de seis meses para um ano.

Governo federal  
disponibilizará 
crédito para 
turismo e cultura

R$ 5 bilhões



Mais de 56 mil trabalhadores 
no Rio Grande do Norte tiveram 
salários e jornadas reduzidos ou 
contratos suspensos a partir da 
entrada em vigor da Medida Pro-
visória (MP 936/2020) que autori-
za a celebração de acordos entre 
patrões e trabalhadores durante a 
pandemia do novo coronavírus

A informação é da secretaria 
especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia. Traba-
lhadores afetados pelos cortes rece-
berão uma compensação paga pelo 
governo federal em valor propor-
cional ao do seguro-desemprego. O 
dado inclui acordos individuais e 
também acordos coletivos de cate-
gorias feitos com intermediação de 
sindicatos.

A MP criou o Benefício Emer-
gencial de Preservação do Empre-
go e da Renda (BEm), criado para 
enfrentar os efeitos econômicos da 
pandemia da covid-19. O benefício 

é custeado com recursos da União 
e pago aos trabalhadores indepen-
dentemente do cumprimento de 
período aquisitivo, do tempo de 
vínculo empregatício ou do número 
de salários recebidos. O investi-
mento do programa pode chegar a 
R$ 51,2 bilhões.

Em extração de informações 
realizada na nesta quarta-feira 
(22), às 21h50, os dados mostra-
vam que 3.511.599 empregos já 
haviam sido preservados, com 

valores a serem pagos totalizando 
R$ 6.983.378.703,58 e acordos fi r-
mados por 569 mil empregadores.

Deste total de benefícios, 59% 
(2.074.127) ocorreram a partir 
dos acordos entre trabalhadores e 
empresas com receita bruta anual 
menor que R$ 4,8 milhões, 34% 
(1.210.710) nos casos de empresas 
com receita bruta anual maior que 
este valor, e 6% (226.762) nos ca-
sos de empregados domésticos e de 
trabalhadores do Cadastro de Ati-
vidade Econômica da Pessoa Física 
(CAEPF).

Acordos relacionados à sus-
pensão de contratos representa-
vam 58,3% (2.045.799) do total. 
Nos casos de redução de jornada, 
16% (562.599) eram para 50%, 
12,1% (424.157) para 70%, e 8,9% 
(331.975) para 25%. Nos casos dos 
trabalhadores intermitentes, os 
benefícios correspondiam a 4,8% 
(167.069). 
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O lançamento do edital para a 
licitação dos serviços de transporte 
de passageiros de Natal foi prorro-
gado por 90 dias, segundo a Secre-
taria Municipal de Administração 
(Semad). Até então, a expectativa 
era de que o processo licitatório fos-
se iniciado até o fi m deste mês

A justifi cativa para o adiamen-
to é o atual cenário crise econômica 
gerado pela pandemia da Covid-19, 
o que pode inviabilizar a participa-
ção de empresas privadas em lici-
tações, em especial para contratos 
de longo prazo e investimentos 
elevados.

Segundo a Semad, o processo 
da licitação dos transportes está na 
Comissão Especial de Licitação dos 
Serviços de Transporte de Passa-
geiros da Prefeitura Municipal do 
Natal. O órgão está na fase fi nal de 
conclusão do documento responsá-
vel pelas regras de disputa.

De acordo com a titular da Se-
mad, Adamires França, o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), em 
fevereiro deste ano, estipulou um 
prazo de 180 dias para a realiza-
ção dessa licitação. Apesar disso, 

a previsão do Município era a de 
defl agrar o processo agora no mês 
de abril.

Contudo, a partir da crise sani-
tária causada pela Covid-19, algo 
que obrigou a execução de medidas 
de restrição à atividade econômica 
como forma impedir a proliferação 
do coronavírus, tal qual o decreto 
municipal 11.931, de 1º abril, que 
trata das medidas para enfrenta-
mento da emergência em saúde 
pública, a licitação fi cou inviabili-
zada em razão do cenário o cenário 
difi culdade econômica gerada pela 
crise sanitária gerada pela doença. 

“Comunicamos ao TCE que 
o prazo previsto para defl agrar o 
novo edital reitor do certame de 
concessão dos serviços públicos de 
transporte coletivo urbano de pas-
sageiros foi prorrogado em 90 dias, 
com previsão para a sessão inaugu-
ral no segundo semestre de 2020. 
Contudo, sem extrapolar o período 
de 180 dias estipulado pelo referido 
Tribunal”, defi niu Adamires Fran-
ça.

As atuais sete empresa do setor 
de transporte de passageiros de 

Natal, como foi apontado pela re-
portagem do Agora RN da última 
quarta-feira (22),  acumulam dívi-
das fi scais que ultrapassam os R$ 
160 milhões. Desta forma, podem 
fi car de fora a próxima licitação, ca-
so não regularizem a situação tri-
butária, segundo Adamires Fran-
ça. “Em relação à regularidade 
fi scal das empresas, posso assegu-

rar que nossos editais são elabora-
dos totalmente amparados na Lei 
8.666/93 [lei geral das licitações] e 
nas suas atualizações e, portanto, 
somente poderão ser habilitadas as 
empresas que provarem regulari-
dade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal”, justifi cou 
ela.

A polêmica sobre a participação 

das empresas é discutida desde o 
fi m de 2018. Na ocasião, a Câmara 
Municipal aprovou o texto da Lei 
Complementar 179/2019, chamada 
de Lei dos Ônibus – regulamentan-
do o serviço público de transporte 
de passageiros em Natal. A legisla-
ção previa a retirada de empresas 
com dívidas ativas da licitação pa-
ra o setor, mas o impedimento foi 
derrubado com um veto do prefeito 
Álvaro Dias.

À época, a alegação foi que a 
medida poderia incidir na rescisão 
do contrato com as empresas que 
não seguirem as regras da nova le-
gislação, sem garantia do direito à 
ampla defesa, o que tornaria a me-
dida inconstitucional. Desta forma, 
caso o processo seja retomado, as 
empresas devedoras terão direito a 
participar da disputa pelo serviço, 
desde que, no período de habilita-
ção e de apresentação de propos-
tas, tenham iniciado processo de 
regularização das dívidas fi scais. 
“Apresentando as certidões acima, 
se “positiva com efeito negativa”, 
entendo que [poderão participar] 
sim”, encerra Adamires França.

Serviço de transporte público de Natal é mantido por sete empresas de ônibus

Lançamento da licitação do transporte 
público de Natal é prorrogado por 90 dias
Secretaria Municipal de Administração diz que medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que impuseram 
dificuldades econômicas para o setor empresarial, motivaram o adiamento do certame que era previsto para este mês 

Prazo

José Aldenir/AgoraRN

MP garante compensação salarial

No RN, 56 mil trabalhadores tiveram 
redução de jornada e dos salários

MP 936

José Aldenir/AgoraRN

SMS efetiva 30 médicos em 
unidades de saúde da capital 

Mais Médicos

O Programa “Mais Médicos 
pelo Brasil” está ofertando 42 
vagas para atuar nas Unidades 
de Saúde da Família (USF) de 
Natal. Deste total, 30 valida-
ram a inscrição à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).  
Além disso, 11 já assumiram o 
cargo e os demais têm até esta 
sexta-feira (24) para efetuar 
apresentação.

Dos 30 selecionados, 4 ain-
da precisam apresentar os do-
cumentos para validação até o 
dia 24 de abril. Além disso, 12 
vagas estão remanescentes até 
o momento. No dia 30 será pu-
blicada uma 2ª chamada para 
preenchimento destas vagas no 
site da Prefeitura do Natal.

Tallys Ranier Dantas, 31 
anos, médico, foi lotado na USF 
Quintas e já está exercendo su-
as atividades na unidade. “Eu 
acho o Programa Mais Médicos 

um programa bem estruturado. 
Porque além de prestar assis-
tência às unidades de saúde 
mais remotas, ele leva o acesso 
para aquelas pessoas que antes 
não contavam com médicos em 
suas unidades, como as unida-
des mais distantes dos centros 
e nas unidades das periferias, 
e agora passam a contar com 
esse atendimento”, descreveu.

Natal poderá ter 42 novos médicos

Reprodução / SMS
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A Defensoria Pública do Estado 
(DPE) e o Ministério Público do Rio 
Grande do Norte emitiram uma re-
comendação conjunta para a Secre-
taria Estadual de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer (Seec). O texto 
orienta que o órgão utilize todos os 
recursos disponíveis para fornecer 
kit de alimentos ou voucher para 
aquisição de alimentos aos alunos 
da rede estadual de ensino enquan-
to perdurar a suspensão das ativi-
dades escolares em decorrência da 
pandemia da Covid-19. A publi-
cação foi feita no Diário Ofi cial do 
Estado desta quinta-feira (23) e dá 
prazo de cinco dias para resposta.

A recomendação leva em con-
sideração o baixo valor repassado 
pelo Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (PNAE) para a 
merenda escolar. De acordo com as 
informações constantes no site do 
programa federal, para cada aluno 
do ensino médio e fundamental, o 
valor diário de repasse de recursos 
federais é de apenas R$ 0,36, o que 
corresponde a um valor mensal de 
R$ 7,20, de forma que, se utilizados 

apenas os recursos do programa, 
seria inviável o fornecimento de kits 
de alimentos que assegurassem aos 
alunos da rede estadual de ensino o 
direito à alimentação escolar.

Atualmente, o RN possui 
210.812 alunos matriculados, dos 
quais 44.228 se apresentam em si-
tuação de grande vulnerabilidade 
social.

Na semana passada, a Seec 
começou a distribuir kits de ali-
mentação para os estudantes, uti-
lizando o estoque de alimentos que 
havia nas escolas. No total, 24.130 
kits foram entregues.

Segundo a pasta, todos os 210 
mil alunos da rede serão atendi-
dos pela distribuição das cestas 
básicas.

Mais de 24 mil alunos já receberam kits

Defensoria e MP pedem que governo 
use verba extra para cestas básicas
Recomendação leva em consideração o baixo valor repassado para a 
merenda escolar, que não seria suficiente para montar os kits alimentares

Educação

Seec / Divulgação

A Câmara Municipal de 
Natal instalou uma comissão 
especial para fi scalizar a ação 
da Prefeitura do Natal no en-
frentamento à pandemia do 
novo coronavírus. Na primei-
ra reunião, que ocorreu na 
quarta-feira (22), os membros 
da comissão escolheram o ve-
reador Fernando Lucena (PT) 
para presidir o colegiado.

“Foi nossa primeira reu-
nião e deliberamos a  forma-
ção de grupos que vão anali-
sar os contratos do hospital 
de campanha, a distribuição 
de cestas básicas para alunos 
da rede de ensino e também 
as ações da assistencia social”, 
disse Lucena.

Os vereadores estão agen-
dando visitas aos Centro de 
Referência em Assistência 
Social (Cras) e Centro de Re-
ferência Especializado para 
População em Situação de 
Rua (Centro Pop) para veri-
fi car como está sendo feito o 
trabalho para a população 
mais vulnerável.

“Vamos analisar como as 
pessoas que não têm acesso 
à internet estão tendo esse 
acesso aos cadastramentos”, 
disse a vice-presidente, vere-
adora Carla Dickson (Pros).

Câmara instala 
comissão para 
fiscalizar ações 
na pandemia

Em Natal

 
6º OFÍCIO DE NOTAS – 2ª CRI-NATAL/RN 

Tabeliã/Oficiala – DIONE ANA MACEDO DE ALMEIDA 
Substitutas–Délia Mª de Medeiros Nunes Pinheiro - Pollyanna Berennície de Macedo Melo – 

 Andréa Carla Monteiro de Carvalho 
Avenida Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) Natal/RN - Fones: (84) 3211-5995 – 3211-

5217 – 3211-2316 - Fax: (84) 3222-3800 – E-mail: 6.cartorio@supercabo.com.br 
____________________________________________________________________________ 

EDITAL 
 Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no proc. nº 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 760, Centro, na 
cidade de Natal/RN (CEP  59025-003) anexo ao 6º Ofício de Notas, atendendo ao art. 261 e seguintes da Lei nº 6.015/73, 
torna público a quem possa ter interesse, que o sr. Antônio de Padua de Deus Andrade (CPF 286.634.203-82, CI 750.708-
SSP/PI), brasileiro, nascido em 07.05.1966, filho de Vicente Felix de Andrade e Raimunda de Deus Martins de Andrade, 
divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua José Alberi Matos Ferreira, 95, aptº 902 (Edifício Vivant), Lagoa  
Nova, nesta capital (CEP 59054-831), através de Requerimento datado de 06.04.2020 requereu a esta Serventia, por motivo 
de foro íntimo, que não procedesse ao registro da instituição como bem de família, do apartamento residencial nº 902 do 
empreendimento de uso misto (comercial/residencial) "Super Condomínio Vivant", na parte residencial, situada à Rua José 
Alberi Matos Ferreira, 95, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul desta capital (IPTU nº 2.025.0011.04.0732.0000-
6/sequencial nº 1.052007-4 – CEP 59056-200),  construção do tipo 02 (duplex), composta de dois pavimentos, sendo inferior, 
sala, varanda, hall, lavabo e escada, gabinete com banheiro, circulação, suíte com dormitório, varanda e banheiro, cozinha, 
área de serviço e dormitório com banheiro de serviço; e, superior, hall com escada, duas suítes cada uma com dormitório e 
banheiro e home theater, com área real total de 322,3000m² (190,1400m² real privativa + 132,1600m² real de uso comum) e 
área total equivalente construção de 293,5400m², abrangendo a fração ideal de 0,01649 do terreno foreiro ao Patrimônio 
Municipal de Natal, medindo 4.538,56m²/Carta de Aforamento nº 32.686, adquirido pelo ato registral lançado nesta 2ª CRI, 
no Livro "2" de RG na matrícula nº 59.666, em 06 de março de 2020. A instituição foi requerida anteriormente conforme Edital  
publicado neste mesmo jornal, na edição nº 759 de 16 de março de 2020 
   

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  
Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - 20 (vinte) dias 

                        Processo n. 0804880-12.2017.8.20.5001                  Ação: MONITÓRIA (40) 
                         Autor: FAN SECURITIZADORA S/A                          Réu:   MARCO AURELIO SOARES TAVARES 
Citando: Marco Aurélio Soares Tavares, inscrito no CPF sob o núm.: 025.724.954-06 , que se encontra em lugar incerto e 
não sabido. Finalidade: A CITAÇÃO de Marco Aurélio Soares Tavares, inscrito no CPF sob o núm.: 025.724.954-06 para 
proceder ao pagamento do montante R$ R$ 31.906,01 (trinta e um mil, novecentos e seis reis e um centavo), valor este 
indicado na exordial, que deverá ser acrescido dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), ou, querendo, pagar de 
forma parcelada, utilizando-se da faculdade do art. 916 do CPC, ou, ainda, opor embargos monitórios, em 15 (quinze) dias, 
observando os requisitos dos §§ 2º e 3º, e a advertência do § 11º, todos do art. 702 do CPC. Cabe ao autor acessar o sistema 
e retirar uma via do edital para providenciar sua publicação ,uma vez em jornal de grande circulação e, no prazo de 15 
(quinze) dias, anexar no sistema o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJE), como também o 
comprovante de publicação no jornal, observando-se que a referida publicação ocorrerá as expensas do autor, conforme os 
termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia (art. 344 do NCPC). Mister se faz lembrar que a referida citação deverá  
contar a partir do prazo previsto neste Edital – 20 (vinte) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição 
inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima 
citado. ADVERTÊNCIA: Em caso de pagamento total no prazo de 15 (quinze) dias, FICARÁ O RÉU ISENTO do pagamento 
das custas processuais (art. 701, §1º do CPC). Entretanto, se não houver pagamento nem embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, a obrigação posta na exordial em título executivo judicial, fazendo a conversão do mandado de pagamento em 
mandado executivo, com o acréscimo do valor das custas e dos honorários advocatícios do qual, arbitro em 10% (dez por 
cento) sobre o valor final da execução. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações 
da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos 
II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o ID 9246971, para petição inicial, e 
17021315173786800000008751369 , para decisão ulterior, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal 
n.11.419/2006) que desobriga sua anexação.  

Natal, aos 1 de novembro de 2019. 
Rossana Alzir Diógenes Macedo Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/06) 

 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna público que realizará no 
dia 08/05/2020, às 09:00h, horário local, Pregão Presencial Nº 005/2020, menor 
preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa para informatização da 
rede de atenção à saúde do munícipio envolvendo software, hardware em 
comodato e conectividade em todos pontos da rede, através da implantação e 
suporte no Centro de Saúde Dra. Fátima Salviano, sistema de automação das 
atividades do ACS e ACE de maneira georreferenciada, com manutenção aos 
equipamentos de TI e treinamento dos profissionais de saúde. O Edital encontra-se 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de 
Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 23 de Abril de 2020
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público que 
realizará no dia 11/05/2020, às 09:00h, horário local, Tomada de Preços Nº 001/2020, 
menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para realização dos 
serviços de adequação para acessibilidade e reforma da estrutura física onde 
funciona SCFV, no Município de Fernando Pedroza/RN. O Edital encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de 
Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 23 de Abril de 2020
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 115.011/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN designado pela portaria nº 125 de 
06 de julho de 2019, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a 
licitação referente à Pregão Eletrônico 003/2020, visando AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E 
REFIS DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, está SUSPENSA em virtude da necessidade de 
alterações no Edital. Após serem realizadas as referidas alterações, o Aviso de Licitação e Edital serão 
republicados com uma nova data para abertura do certame. Informações pelo E-mail: 
cpl_js@outlook.com.

Jardim do Seridó/RN, 23 de abril de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro Municipal

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. MARIA TERCEIRA COSTA DOS SANTOS, brasileira, solteira, professora, portadora do CPF/MF n° 
474.218.604-44, Portadora do RG n° 359.637, residente e domiciliada na Av. Baía dos Golfinhos, n° 1020, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, 
n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Gafanhotos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 3.409,13m² (três mil, quatrocentos e nove metros e treze decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- limitando-se:- Ao 
Norte, do ponto P1 ao P2 com 38,84m, com o Sr. Carlos Roberto Beretta;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 72,83m, com a 
Rua Gafanhotos;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 72,57m, com a Rua Projetada;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 
62,11m, com a Sra. Maria dos Santos Costa e a Sra. Geralda Costa de Lima.       Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. 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 o Sr. Carlos Roberto Beretta, 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, 24.04.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

COMUNICADO
A Tecno Indústria e Comércio de Computadores LTDA – IBYTE vem por meio deste informar que não possui vínculo comercial com a 
empresa Indústria Importação e Exportação de Equipamentos de Comunicação LTDA EPP – NAXOS. Por oportuno, esclarece que 
a atividade empresarial da Tecno consiste na distribuição de computadores, impressoras e demais produtos de tecnologia, bem 
como na fabricação de desktops, notebooks, netbooks, ultrabooks, AIOs e Mini PCs, dentre outros. A Naxos, por sua vez, atua na 
venda de componentes e peças de informática e seus periféricos; portanto não comercializa e não atua no segmento de 
computadores fabricados pela Ibyte. Portanto, o objetivo do referido comunicado é informar que as referidas empresas não 
coincidem em suas atividades, e que não possuem nenhum vínculo comercial.  Era o que nos cumpria esclarecer. K-24/04

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

MIRTHES DE BRITO SANTANA CPF: 088.837.264-72, 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 o Loteamento Stoessel de Brito, localizado na Rua Stoessel de brito, S/N Centro 
CEP: 59.580-000 no município de Maxaranguape/RN. 

 
MIRTHES DE BRITO SANTANA

Proprietária

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, CNPJ: 08.277.717/0005-10 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
de Operação nº 2019-134743/TEC/RLO-0137, com validade até 16/04/2026, para um posto revendedor de 
combustíveis líquidos, GNV e Troca de Óleo, localizado na Av. Piloto Pereira Tim, nº 316 -  BR 101, Zona 
Urbana, CEP: 59.150-000, Parnamirim/RN.

 
Eduardo Pinheiro Borges

Proprietário
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Durante o período de pande-
mia, boa parte da população teve 
que parar por conta de recomen-
dações da Organização Mundial 
da Saúde e decretos estaduais, 
mas a crise sanitária não afetou 
as obras públicas do Governo do 
Rio Grande do Norte. As ativida-
des construtivas e de recuperação 
de equipamentos públicos seguem 
acontecendo, mas seguindo regras 
de prevenção e segurança à saúde 
dos operários.

A obra do Museu da Rampa, 
localizado no bairro Santos Reis, 
na zona Leste de Natal, está com 
a obra em andamento. Segundo 
Gustavo Coelho, secretário estadu-
al de Infraestrutura (SIN), o será 
iniciada a construção dos “piers” 
das pontes dentro do rio. Sobre o 
andamento da parte interna do 

equipamento turístico, ele diz que 
“está quase fi nalizada, faltando 
alguns detalhes”. Ele prevê que ela 
esteja pronta no mês de junho.

Sobre o restante das obras da 
SIN, ele afi rmou que não foram pa-
ralisadas. “São obras que tiveram 
seu prosseguimento, com as reco-
mendações que todos obedeçam ao 
que está determinado pelas auto-
ridades de saúde, como utilização 
de álcool em gel e distanciamento 
entre pessoas”, disse Gustavo.

Na última sexta-feira (17), fo-
ram concluídas as tratativas com 
a Caixa Econômica Federal (CEF) 
sobre o Pró-Transporte e nos próxi-
mos dias, irão lançar o edital para 
a contratação da empresa que irá 
concluir a obra, segundo Manoel 
Marques, diretor do Departamen-
to de Estradas e Rodagens do Rio 

Grande do Norte (DER/RN).
O projeto foi idealizado em 

2005 pela Prefeitura do Natal e 
contempla uma série de obras de 
mobilidade urbana na Zona Norte 
da cidade. Desde 2013, as obras são 
de responsabilidade do Governo do 
Estado.

Outra obra em andamento é 
a do restauro do Teatro Alberto 

Maranhão, localizado na Ribeira, 
zona Leste da capital potiguar. 
Segundo a assessoria do Governo 
Cidadão, responsável pelo local, o 
percentual de execução atual da 
obra é de 36,61% e tem prazo fi nal 
de conclusão em agosto deste ano. 
Atualmente, há serviços sendo exe-
cutados nas fachadas, portas, jane-
las, além da instalação da climati-
zação, redes elétricas, hidráulicas, 
sanitárias e combate a incêndio e 
acessibilidade. 

A Construtora Ramalho Morei-
ra, responsável pela obra, fi rmou 
Termo de Compromisso para se 
adequar às condutas de combate ao 
coronavírus. Estão sendo tomadas 
as medidas necessárias à manu-
tenção da integridade da saúde dos 
colaboradores até o fi m da calami-
dade pública estadual.

Construção do Museu da Rampa 

Obra do Museu da Rampa será finalizada 
até o mês de junho, aponta Governo
Secretaria Estadual de Infraestrutura aponta que o serviço construção está de acordo com o atual 
cronograma de obra, mas com regras rígidas de segurança e de proteção aos trabalhadores 

Construção

José Aldenir/AgoraRN

O volume de resíduos pro-
duzidos nas residências das ca-
pitais do país apresentou queda 
de 10% a 22% entre março e 
abril deste ano, de acordo com 
a Associação Brasileira de En-
genharia Sanitária e Ambiental 
(Abes), que fez o levantamento 
junto aos serviços de coleta em 
10 capitais, entre elas, Natal, 
que reduziu 20%. No topo da 
lista aparece a região central 
de Belo Horizonte, onde a coleta 
domiciliar foi reduzida em 50% 
nos últimos 30 dias. A pesquisa 
foi realizada em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Salvador, 
Fortaleza, Belo Horizonte, Ma-
naus, Recife, Porto Alegre e 
Natal. Em todas as cidades foi 
registrada uma quantidade me-
nor de resíduos, acarretada pelo 
isolamento social e fatores a ele 
ligados, como o fechamento de 
lojas.

Natal reduz 20% 
do volume de 
resíduos em 
domicílios

Lixo

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, afi rmou hoje 
(23) que o abastecimento de GLP 
(gás liquefeito de petróleo, ou seja, 
gás de cozinha) está “praticamente 
regularizado” em todo o país. Albu-
querque informou que o ministério 
continua acompanhando a situ-
ação para evitar risco de falta do 
produto, cujo consumo aumentou, 
segundo ele, devido às medidas 
de isolamento social adotadas por 
causa da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

“Estamos trabalhando junto 
com os agentes setoriais para in-
formar à sociedade que o abaste-
cimento está garantido. Segundo 
informações que recebi ontem, [a 
distribuição] está praticamente re-
gularizada em todos os estados da 
federação”, disse o ministro.

De acordo com Albuquerque, 
parte do problema registrado em 
algumas localidades ocorreu por-
que, além de as pessoas estarem 
usando mais GLP por passarem 
mais tempo em casa, houve quem, 
temendo o desabastecimento, pas-
sasse a estocar o produto – o que 
também acarretou alta temporária 
dos preços. No Distrito Federal, por 
exemplo, houve casos de comer-
ciantes cobrando mais de R$ 100 
pelo botijão de 13 quilos.

“Devido ao isolamento social, o 

consumo do GLP aumentou cerca 
de 17%. No primeiro momento, isso 
levou a uma situação que é fácil de 
entender: as pessoas começaram 
a estocar botijões de 13 quilos, te-
mendo o desabastecimento”, disse 
Albuquerque, ressaltando que o 
comitê setorial de crise criado pelo 
ministério monitora a situação dia-
riamente.

Na última sexta-feira (17), o 
presidente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco, alertou que um 
aumento no imposto sobre a im-
portação de gasolina poderia afetar 
a produção do gás de botijão, pre-
judicando a oferta e ameaçando o 
abastecimento doméstico. Segun-
do Castello Branco, a proposta de 
elevação das tarifas de importação 
da gasolina partiu das entidades 
que representam os produtores de 
etanol, interessadas em aumentar 
a competitividade do álcool frente à 
gasolina.

Isolamento reduziu consumo do GLP

Abastecimento de gás será 
regularizado, diz Ministério

Consumo

Caetano Barreira / Reuters
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1
Alvo de campanhas, Globo 

mantém resultados muito bons
A TV Globo, e isso desde que ela passou a existir, nunca 

dividiu tanto as opiniões como nos tempos atuais. E nada que 
vá além de uma consequência simples e natural.

Em função de tudo, principalmente do cenário político e das 
atitudes que são tomadas, também os brasileiros estão sendo 
levados, tristemente, a se separar em dois lados.

Por meio de incentivos, as manifestações em gritos ou 
faixas, como “Fora Globo” ou “GloboLixo” não mostram nada 
diferente. Assim como as invasões de links e criminosas 
agressões a repórteres e equipes de externas.

Porém, se considerarmos apenas os resultados, teremos a 
certeza que essa está longe de ser uma divisão parelha.

Hoje, muito mais do que vinha acontecendo, os registros de 
audiência comprovam que os índices da Globo estão disparados 
nas mais diferentes faixas. E que em todo fechamento de média 
diária, ela continua muito à frente que a soma de todas as 
outras TVs.

De duas, uma: ou a maior parte está mesmo com a Globo 
ou os que a criticam também são seus fi éis telespectadores. Os 
números não mentem.

EM CIMA DISSO
Ali Kamel, diretor de 

jornalismo da Globo, enviou 
um comunicado a todos falando 
das agressões às equipes de 
reportagens nas ruas.Citou uns 
“valentões em SUVs que param, 
nos xingam e tentam intimidar”, 
como no episódio da fi la de 
pessoas que tentavam corrigir o 
CPF. E o que fez a fi la? Saiu em 
defesa do pessoal da Globo.

SEGURANÇA
No mesmo comunicado, 

Ali Kamel passou a certeza 
que as medidas de segurança 
serão intensifi cadas para que 
todos se sintam protegidos.E 
que ninguém deve cair em 
provocação. Todos os agressores, 
nas ruas ou os que ameaçam em 
redes sociais, serão processados.

TEM JEITO?
Esse assunto já foi abordado 

no # UOL Vê TV desta semana, 
mas merece um repique: por que 
nos fi lmes e séries no streaming 
o que é dito originalmente pelos 
personagens é traduzido ou 
dublado de forma diferente? 
Nunca uma coisa bate com a 
outra. 

Será que tem jeito?

Silvia Garcia, depois de várias 
TVs e dez anos de “Auto 
Esporte”, na Globo, voltou 
a se dedicar ao jornalismo 
automobilístico. Por causa dele, 
deixou a TV Assembleia para 
ser apresentadora e repórter do 
Bufalos/Webmotors, transmitido 
em várias TVs, emissoras da Band 
e SBT.

 Arquivo pessoal

Decisão tomada no SBT é 
defi nitiva: não haverá mais 
gravações de novelas este ano...
No lugar da primeira parte 
da “Poliana”, quando chegar 
ao fi m, entrará uma reprise...
Algumas possibilidades já 
existem, mas a escolha deste 
título ainda não foi defi nida...

Bate-Rebate

ESTÁ EM PÉ
O sucesso do “BBB”, 

audiência e repercussão 
alcançada, mexeu com todo 
mundo.A Record, inclusive.

A informação vem de 
alguém muito importante de lá: 
há o desejo de fazer da próxima, 
a melhor edição da “Fazenda”, 
partindo da seleção de 
participantes mais conhecidos 
e com personalidades bem 
diferentes.

E a gravação da parte 2 
de “Poliana”, como aqui se 
antecipou, só em 2021.
O “Persona em Foco”, nesta 
sexta, 23h30, recebe o diretor 
teatral José Possi Neto.
O mesmo deve acontecer com 
“Topíssima 2” da Record. A 
chance de alguma coisa acontecer 
ainda este ano está próxima de 
zero.

Há um clima de Rolling Stones 
no ar mais uma vez, em uma des-
sas ressurreições que eles promo-
vem de si mesmos de tempos em 
tempos. Quando a tela dos compu-
tadores apareceu dividida em qua-
tro no recente One Word - Together 
at Home, muita gente postou que 
não conseguiu segurar as lágrimas. 
Mick Jagger ao violão, cantando 
no cantinho da sala de sua casa, 
depois Keith Richards sentado em 
uma espécie de escritório luxuoso 
e aconchegante procurando as no-
tas ao violão, para então aparecer 
Ronnie Wood pedindo que as pes-
soas acompanhassem trechos com 
palmas, e Charlie Watts, gaiato, 
simulando a bateria pré gravada 
sobre malas de viagem tipicamente 
inglesas que não deverão ter outra 
utilidade nos próximos meses. 

Agora, sob juras e promessas 
de jornalistas protocoladas em 
cartório de que nada seria vazado 
antes das 13h01 desta quinta-fei-
ra (23), os Stones divulgam uma 
nova música. Ela foi escrita por 
Jagger e Richard, a parceria mais 
longeva do rock, se chama Living 
In a Ghost Town e vem, apesar de 
ter sido feita há um ano, do mes-
mo espírito confi nado de onde saiu 

a participação em One World. A 
música sai com um clipe que está 
disponível na página da banda no 
YouTube.

Em vídeo, a dupla explica co-
mo foi a criação da música. Mick 
Jagger, que gravou violão, gaita e 
guitarra, diz que a faixa segue o 
espírito dos dias atuais. “Então, os 
Stones estavam no estúdio gravan-
do algum material novo antes do 
bloqueio (causado pela pandemia) 
e houve uma música que achamos 

que ressoaria bem nos tempos em 
que estamos vivendo agora. Nós 
trabalhamos nisso em isolamento e 
aqui está ela.” Keith Richard, como 
sempre, foi menos polido. “Grava-
mos essa faixa há mais de um ano 
em Los Angeles para fazer parte 
de um novo álbum, uma coisa em 
andamento, e então a merda toda 
atingiu os fãs. Então, Mick e eu 
decidimos que este era o momento 
de lançá-la e aqui está. Fiquem se-
guros”, disse ele.

Uma conversa e muita música 
com uma das principais cantoras 
potiguares é o tema  da edição da 
live “Diálogos Culturais”, da Fun-
dação José Augusto (FJA) deste sá-
bado (25) a partir das 17h no perfi l 
da instituição no Instagram.

A entrevistada será a cantora 
Cida Lobo, ao lado do guitarrista 
Edinho Oliveira, que contaŕá sua 
história e a trajetória musical, des-
de os tempos das apresentações da 
Bodega da Praça, na Vila de Pon-
ta Negra, passando pelos discos 
gravados, até a transferência do 
casal para a cidade de São Paulo, 
onde atualmente desenvolve seu 
trabalho. A live terá a mediação do 
assessor de comunicação da FJA, 
Moisés de Lima.

Cantora e compositora Cida 
Lobo tem em seu trabalho músicas 
que fazem parte do cenário da Mú-
sica Popular Brasileira. Com mais 
de 20 anos de carreira, destacando-

-se os CDs “Decida-se”e “Simples-
mente Cida Lobo“. 

A live integra a ação  “Tô em 
Casa, Tô na Rede”que apresenta 
iniciativas de arte e cultura rea-

lizadas na internet, cujo objetivo 
principal é incentivar as pessoas 
a permanecerem em suas casas 
durante a quarentena preventiva 
contra o coronavírus.

Rolling Stones compuseram a canção a partir da experiência do isolamento

Cantora e compositora Cida Lobo tem mais de 20 anos de carreira na MPB

Rolling Stones lançam nova música 
inspirados pelo isolamento social

Cida Lobo e Edinho Oliveira se 
apresentam em live no sábado

Canção “Living In a Ghost Town””, que foi escrita por Jagger e Richard, já foi 
transformada em clipe e está disponível na página da banda no YouTube

Rock

Diálogos Criativos

Reprodução

Reprodução
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

DAGMAR NOBRE DE OLIVEIRA, CNPJ: 03.430.403/0001-69 torna público que está requerendo a 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO para 
a - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal localizada ROD RODOVIA RN 
160 KM 56 - CEP: 59.244-000, LAGOA DE PEDRA - RN.

DAGMAR NOBRE DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EOL MARAL I S.A, 33.486.289/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença Simplifi cada, com prazo de validade 
até 16/04/2026, em favor do empreendimento Rede de Média Tensão MARAL  I, localizada na Zona Rural, 
município de Areia Branca/RN. 

Leandro Kenji Jawahira
Diretor

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M.B COMERCIO E LOCAÇÕES, CNPJ: 19.766.865/0001-91, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplifi cada RLS para indústria cerâmica para a produção de tijolos e lajotas. 

M.B COMERCIO E LOCAÇÕES 
Proprietário

O mundo luta contra o coro-
navírus, sendo que um grupo que 
deve estar sofrendo com os efeitos 
psicológicos da pandemia são os 
atletas de alto rendimento. Afi nal 
de contas, além da covid-19, eles 
enfrentam a decepção com o adia-
mento dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio e também com a difi culdade 
que é manter os treinamentos em 
nível elevado sem poder sair de 
casa. É o momento de trabalhar 
ainda mais o lado mental, que tan-
to infl uencia nas grandes decisões.

Especialista em Psicologia do 
Esporte e, dentre outros trabalhos, 
psicólogo da seleção brasileira de 
vôlei masculino na conquista da 
medalha de ouro nos Jogos do Rio, 
em 2016, Gilberto Gaertner alerta 
para a necessidade de manter a 
rotina.

“Um ponto fundamental neste 
momento é manter uma rotina di-
ária de trabalho, com horários bem 
defi nidos. É preciso o tempo para 
treinar, o tempo para lazer, o de so-
cialização e o de cuidar da própria 
saúde e de sua família”, explicou o 
psicólogo.

Gaertner acredita que o atleta 
precisa manter a concentração até 
mesmo nos momentos em que esta-

riam competindo caso não houves-
se a quarentena. “Mas sempre com 
equilíbrio, para evitar um estresse 
acentuado, uma exaustão e isso 
pode fazer com que a pessoa largue 
as coisas e entre em uma situação 
de desânimo, o que pode iniciar até 
casos depressivos”, ponderou.

O problema é que a maior parte 
dos atletas não possui uma estru-
tura completa para suas ativida-
des em casa. O jeito é se adaptar 
e jamais diminuir o ritmo, afi nal 

de contas, além da pressão em se 
manter bem fi sicamente, os atletas 
sofrem, como o resto do mundo, 
pela preocupações com sua saúde e 
de familiares, em especial, os que 
estão no grupo de risco.

“Isso pode causar uma ansieda-
de muito grande, por não conseguir 
fazer o quer e do jeito que quer. O 
atleta pode desacelerar e mudar o 
ritmo, por entender que as difi cul-
dades são muito intensas”, expli-
cou o psicólogo.

Os Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados para 2021 
devido à pandemia do novo coro-
navírus, não podem voltar a ser 
adiados, assim como os Jogos Para-
límpicos. Quem fez esse alerta nes-
ta quinta-feira foi o presidente do 
Comitê Organizador, Yoshiro Mo-
ri, que explicou que a Olimpíada 
e a Paralimpíada, agora marcadas 
para o verão (no hemisfério norte) 
de 2021, não têm “nenhuma” hipó-
tese de voltarem a mudar de data.

“Pensando em atletas e pro-
blemas organizacionais, é tecnica-
mente difícil adiar dois anos”, ex-
plicou Yoshiro Mori, em entrevista 
ao jornal japonês Kyodo News, 
revelando que esta solução esteve 
na mesa antes de o primeiro minis-
tro do Japão, Shinzo Abe, preferir 
adiar os eventos por um ano.

Os Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020 serão realizados agora 
de 23 de julho a 8 de agosto de 

2021, quase um ano depois das 
datas inicialmente previstas (24 de 
julho a 9 de agosto de 2020) devido 
à pandemia da covid-19.

Ainda de acordo com Yoshiro 

Mori, o Comitê Organizador quer 
passar uma mensagem que os Jo-
gos Olímpicos são a luz no fi m do 
túnel da crise pela qual o mundo 
passa. 

Gilberto Gaertner alerta para a necessidade de manter uma rotina de treinos

Presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori 

Psicólogo diz que atletas precisam 
de rotina para afastar a depressão

Comitê adverte que Jogos de Tóquio 
não podem voltar a ser adiados

Especialista alerta para a necessidade da manutenção do planejamento de 
treinos, além de os esportistas terem maior atenção com o lado emocional

Mente sã

Olimpíadas

José Aldenir/AgoraRN

Getty Images
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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. 
Solicitantes: a Sra. GERALDA COSTA DE LIMA, brasileira, casada, aposentada, portadora do CPF/MF n° 007.809.978-16, 
Portadora do RG n° 9.138.380-8, e, a Sra. MARIA DOS SANTOS COSTA, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG 
n° 14.510.550, inscrita no CPF/MF sob o n° 042.196.688-29, ambas residentes e domiciliadas na Av. Baía dos Golfinhos, n° 
396, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de 
Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos 
Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.     
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 6.944,23m² (seis mil, novecentos e quarenta e quatro metros e vinte e três decímetros quadrados), imóvel sem 
cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN.  Tendo as seguintes descrição do perímetro:- 
limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 73,46m, com a Sra. Ana Anita Dantas e do ponto P2 ao P3 com 41,16m com 
o Sr. Carlos Roberto Beretta, totalizando 114,62m de limite norte;- ao Leste, do ponto P3 ao P4 com 62,11m, com a Sra. 
Maria Terceira Costa dos Santos;- ao Sul, do ponto P4 ao P5 com 123,63m, com a Rua Projetada;- e, ao Oeste, do ponto P5 
ao P6 com 21,42m, e do ponto P6 ao P1 com 31,90m com a Rua Albacora, totalizando 53,32m de limite oeste. Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 200.000,00. As 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. Carlos Roberto Beretta, 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, 24.04.2020 

 
 
 

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. JOSÉ COSTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do CPF/MF n° 020.455.374-12, 
Portador do RG n° 451.584, residente e domiciliado na Av. Baía dos Golfinhos, n° 1020, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 
59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 3.888,33m² (três mil, oitocentos e oitenta e oito metros e trinta e três decímetros quadrados), imóvel sem cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- limitando-
se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 60,39m, com a Sra. Maria Nazaré Costa Santana;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
52,86m, com a  Rua Projetada;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 69,71m, com a Sra. Maria da Conceição da Costa Gomes e 
o Sr. Francisco Costa dos Santos;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P5 com 10,02m, do ponto P5 ao P6 com 37,49 e do ponto 
P6 ao P1 com 21,63m com a Rua Albacora, totalizando um limite oeste de 69,14m. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. 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 a Sra. Maria da Conceição da Costa Gomes, 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, 24.04.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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