
Medida decretada pelo prefeito Álvaro Dias começa a valer hoje. Lojas e prestadores de serviços em atividade precisarão higienizar 
seus ambientes e fazer o controle de entrada de funcionários e clientes. Distância mínima de 2 metros também se torna obrigatória

Assembleia 
aprova reajuste 
para agentes e 
delegados do RN

Produção industrial 
volta a cair em 
março, aponta 
estudo da Fiern

Apesar de aprovação dos 
deputados, para entrar em vigor, 
lei que reestrutura carreiras da 
Polícia Civil ainda precisa ser 
sancionada pela governadora

De acordo com levantamento 
da Federação das Indústrias, 
setor produtivo diz que não há 
expectativas de que a situação 
melhore nos próximos seis meses

Salários 07

Crise 08

Novo decreto obriga utilização
de máscara no comércio de Natal

Proteção 05

Auxílio emergencial gera 
aglomerações em agências

Risco 07

Após problemas para saque em espécie, Caixa
detalha novas ações para limitar fluxo de beneficiários

“Manter contato com 
o público, mesmo que 
distante, nos faz bem”

RN tem pior dia da 
pandemia, com 229 
casos confirmados

Bolsonaro recua e anula 
nomeação de Ramagem 
para chefia da PF

Agora RN conversou com 
Luísa, da banda Luísa e os 
Alquimistas, sobre cenário
da música na pandemia

Boa parte dos novos casos 
positivos, porém, é de pessoas 
recuperadas, já que os testes 
rápidos medem anticorpos

Anulação da nomeação foi 
publicada no Diário Oficial 
da União com assinatura do 
presidente
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Dias atrás, ao avaliar sua 
persistente posição contra 
o isolamento social, o 

presidente Jair Bolsonaro afi rmou 
que reconhecia estar se arriscando, 
caso o número de mortes pelo novo 
coronavírus no Brasil disparasse.

“Caso eles aumentem, vai cair 
no meu colo”, admitiu.

Agora, que os casos dispararam 
e o País superou a China, uma 
nação de bilhões de habitantes, em 
número de mortes pela pandemia, 
Bolsonaro fez o que já é uma de 
suas especialidades: negou a 
própria responsabilidade. Foi, mais 
uma vez, Bolsonaro.

“Isso não vai cair no meu colo”, 
afi rmou esta semana, empurrando 
o problema para os estados.

Não dá para confi ar mais no 
que diz o presidente, mesmo em 
situação de tamanha pressão.

Como se a situação precária da 
economia fosse também responsável 
pelas mortes (o que, por enquanto, 
não é), ele não hesita em colocar 
tudo na conta de prefeitos e 

governadores.
Embora ontem à tarde, 

enquanto dava posse ao novo 
ministro da Justiça, tenha tentado 
amenizar o “e daí?” do dia anterior, 
o fato é que a credibilidade de 
Bolsonaro só existe mesmo para 
quem acredita nele piamente.

Mesmo sabendo o que aconteceu 
no mundo nos últimos meses por 
causa da pandemia, bolsonaristas 
são pessoas avessas a fatos e deixam 
claro isso quando organizam 
manifestações de dentro de seus 
carros para exigir que milhões 
de pessoas voltem a trabalhar de 
ônibus.

Consta, inclusive, buzinaços 

em frente a hospitais, junto com 
palavras de ordem como o retorno 
do AI-5 e fechamento do Congresso.

Bolsonaro, como sempre, 
diz não ter nada a ver com isso 
e, como o garoto travesso que 
aperta a campainha de um 
estranho e sai correndo, ele não 
consegue admitir o mal que 
causa quando, deliberadamente, 
põe milhares de brasileiros de 
cara com o perigo.

De fato, graças às suas 
reiteradas ações contra o 
isolamento, caiu consideravelmente 
nos últimos dias o porcentual de 
pessoas que fi cam em casa no País, 
mesmo podendo fazê-lo, o que – 
sabemos – vai estourar lá na frente 
nos hospitais.

O Brasil está mergulhando na 
fase mais perigosa da pandemia – 
foi assim em outros países -, mas 
o presidente segue de peito aberto, 
sem máscara, exibindo sua falta 
de empatia com seres humanos na 
condição de líder político de todos os 
brasileiros.

No meu colo não
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NOTAS & INFORMES
CALOTE I

O Ministério da Saúde anunciou 
nesta quarta-feira que deve romper 
o contrato de mais de R$ 1 bilhão 
com empresa de Macau, na China, 
que não cumpriu com a entrega de 
15 mil respiradores para combate a 
Covid-19. O dinheiro não chegou a 
ser liberado pela pasta.

CALOTE II
Com o calote, o governo federal 

aposta na produção nacional de 
respiradores. O produto é essencial 
para atender casos graves de 
pacientes do novo coronavírus. A 
ideia é entregar cerca de 14.100 
respiradores feitos no Brasil até 
julho.

SEM COMENTÁRIOS I
O ministro da Saúde, Nelson 

Teich, se recusou a comentar o 
comportamento do presidente Jair 
Bolsonaro nos últimos dias. Em 
audiência pública no Senado, o 
titular da pasta foi questionado 
sobre o comentário de Bolsonaro 
após o País registrar mais mortes 
nos informes ofi ciais pela Covid-19 
do que a China. “Eu não vou discutir 
o comportamento. Mas eu posso 
dizer que ele está preocupado com 
as pessoas e com a sociedade. O 
alinhamento é nesse sentido”, 
afi rmou Teich.

TROCA DE MINISTÉRIOS I
Postagens em circulação no 

Facebook enganam ao afi rmar que 
o governo de Jair Bolsonaro realizou 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou 
o desejo de colegas da Esplanada dos Ministérios 
de ampliar investimentos públicos para ajudar 

na retomada econômica a uma tentativa de “bater a 
carteira” do governo em meio à crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus. Guedes não citou 
diretamente nenhum ministro, mas nos bastidores ele 
travou duros embates com o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, a quem hoje considera um 
desafeto. A desavença se deu porque Marinho queria 
aliviar regras fi scais para turbinar investimentos com 
dinheiro público por meio do Plano Pró-Brasil, programa 
que prevê ampliação de investimentos públicos em 
infraestrutura.

Batedor de carteira

cinco mudanças de ministros em sua 
gestão, enquanto o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso teria 
feito 70, Luiz Inácio Lula da Silva, 
74, e Dilma Rousseff, 89. Nenhuma 
das informações está correta.

TROCA DE MINISTÉRIOS II
Desde que assumiu a presidência, 

há 16 meses, Bolsonaro realizou 
10 mudanças em seu quadro de 
ministros, e não cinco.
TROCA DE MINISTÉRIOS III

Dilma é a recordista do grupo: 
foram 15 alterações no primeiro 
escalão dos ministérios nos primeiros 
16 meses de gestão, entre 2011 e 
2012. Fernando Henrique realizou 
apenas uma mudança no mesmo 
período (sem contar uma troca no 

Banco Central), entre 1995 e 1996, 
enquanto Lula alterou nove vezes o 
seu quadro ministerial entre janeiro 
de 2003 e abril de 2004. Bolsonaro 
tem mais trocas de ministros do que 
ambos na comparação.

VIRUS INFECTIO
A Polícia Federal defl agrou 

ontem a Operação Virus Infectio, 
para combater desvio de recursos 
públicos utilizados no enfrentamento 
específi co ao coronavírus, no Amapá. 
As investigações apontaram, 
segundo a PF, “fortes indícios” de 
superfaturamento na aquisição de 
equipamentos de proteção individual, 
em pelo menos seis dos quinze itens 
comprados, através de contrato 
fi rmado por dispensa de licitação.
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Deputados estaduais cobra-
ram nesta quarta-feira (29), do 
Governo do Rio Grande do Nor-
te, mais ações nos municípios 
para enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus.

Durante a sessão virtual, 
o deputado Coronel Azevedo 
(PSC) defendeu a reabertura do 
Hospital de Canguaretama. “O 
motivo do fechamento foi falta 
de higiene. Não é possível que 
não haja recurso para resolver 
isso”, disse.

O parlamentar Getúlio Rê-
go (DEM) falou sobre o óbito ocorrido na UPA de Santo Antônio, 
em Mossoró, de um senhor que deu entrada na unidade de saú-
de na terça-feira (28) à noite, com insufi ciência respiratória, e 
houve um agravamento na madrugada. O deputado contou que, 
segundo a secretária de Saúde de Mossoró, Maria da Saudade 
Azevedo, o caso era tão grave que não havia possibilidade de 
remoção, e o paciente veio a óbito. Getúlio aproveitou para pedir 
à Secretaria de Saúde do Estado, mais uma vez, que acelere as 
providências para ampliar o atendimento em Pau dos Ferros 
e, também, disponibilizar respiradores em Apodi e Caraúbas.

Já a deputada estadual Cristiane Dantas (Solidariedade) 
comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que 
determinou que o estado do Rio Grande do Norte não pode proi-
bir o fechamento dos estabelecimentos comerciais aos domingos 
e feriados. “Acho que isso benefi cia as empresas que precisam 
manter seus comércios”.

A parlamentar também se mostrou preocupada com a ne-
cessidade de abertura de novos leitos de UTI. “Venho aqui tam-
bém fazer esse apelo ao Governo do Estado que a preocupação 
maior não deve ser com o fechamento desses estabelecimentos, 
mas sim no que diz respeito aos leitos de UTI e, também, à 
aquisição de equipamentos de equipamentos de proteção indi-
vidual para os trabalhadores”. Ela defendeu, inclusive, o uso de 
máscaras pelos trabalhadores de banco, “tanto pra não serem 
contaminados, nem para passarem para os clientes”.

A deputada Isolda Dantas (PT) voltou a defender o projeto 
de lei apresentado por ela e levado à questão pelo deputado Ke-
lps Lima (Solidariedade). De acordo com ela, vários estados já 
têm a delegacia virtual e o processo legislativo nesses lugares 
não se deu por decreto, e sim por projeto de lei. “Esse projeto 
não é inconstitucional e não cria despesa, até porque ele trata 
de remanejamento de funções de servidor. Queria insistir na de-
fesa dele para que ele possa ser votado urgentemente”, explicou.

Deputados cobram ações 
do governo no interior

Pandemia

Azevedo quer abertura de hospital

Parlamentares pediram providências por 
parte do governo estadual nesta quarta

João Gilberto / ALRN
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O presidente Jair Bolsonaro 
editou um decreto nesta quarta-
-feira (29) que anula a nomeação 
do ex-diretor da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin) Alexandre 
Ramagem para a direção-geral da 
Polícia Federal. A decisão ocorre 
após o ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, Alexandre de Moraes, 
suspender a troca de comando da 
PF em decisão liminar, e represen-
ta um recuo do presidente.

Segundo informações de bas-
tidores, o governo foi avisado que 
poderia perder no plenário da Corte 
caso insistisse na nomeação. Agora, 
o Planalto corre atrás de um novo 
nome para assumir a direção da PF.

Um dos cotados é o atual se-
cretário de Segurança do Distrito 
Federal, Anderson Torres. O gover-
nador Ibaneis Rocha, que voltou a 
se aproximar de Bolsonaro, partici-
pou de cerimônia ontem no Palácio 
do Planalto.

O decreto anulando a nomea-
ção de Ramagem na PF foi publi-
cado no início da tarde no Diário 
Ofi cial da União com a assinatura 

do presidente. A medida também 
anula a exoneração da direção da 
Abin, cargo que ele volta a ocupar.

Ontem de manhã, o ministro 
do STF Alexandre de Moraes acei-
tou os argumentos do PDT, que 
apontou “abuso de poder por des-
vio de fi nalidade” na nomeação de 
Ramagem para o cargo. O partido 
alega que a indicação de um amigo 
da família Bolsonaro para o posto 
teve como objetivo interferir politi-
camente no órgão de investigação.

A ação do partido se baseou 
em declarações do ex-ministro da 
Justiça Sérgio Moro, que acusou 
Bolsonaro de tentar interferir nos 
rumos de investigações e de cobrar 
relatórios de inteligência da PF.

De acordo com Moraes, as de-
clarações de Moro, a divulgação 
de mensagens trocadas entre o 
presidente com o ex-ministro e a 
abertura do inquérito no próprio 
Supremo para investigar as acu-
sações motivam a necessidade de 
impedir a posse de Ramagem. Se-
gundo Alexandre de Moraes, o caso 
apresenta “ocorrência de desvio de 

fi nalidade”.
“Apresenta-se viável a ocor-

rência de desvio de fi nalidade do 
ato presidencial de nomeação do 
Diretor da Polícia Federal, em 
inobservância aos princípios cons-
titucionais da impessoalidade, da 
moralidade e do interesse público”, 
afi rma Moraes.

O ministro do Supremo pon-
tuou que a Polícia Federal não é 

“órgão de inteligência da Presidên-
cia da República”.

Para Moraes, cabe ao Supremo 
o “dever de analisar se determi-
nada nomeação, no exercício do 
poder discricionário do Presidente 
da República, está vinculada ao 
império constitucional”, pois o ato 
de nomeação “deve ser feito legal, 
moral e impessoalmente” pelo go-
verno federal. O ministro destacou 

que, no caso específi co, Bolsonaro 
não apenas deixou de rebater Mo-
ro, como confi rmou as alegações do 
ex-ministro.

“Essas alegações foram confi r-
madas, no mesmo dia, pelo próprio 
Presidente da República, também 
em entrevista coletiva, ao afi rmar 
que, por não possuir informações da 
Polícia Federal, precisaria ‘todo dia 
ter um relatório do que aconteceu, 
em especial nas últimas vinte e qua-
tro horas’”, escreveu Alexandre.

A posse de Ramagem estava 
prevista para as 15h de hoje, jun-
tamente com a do novo ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
André Mendonça, e do novo advo-
gado-geral da União, José Levi.

“QUEM MANDA SOU EU”
Em nota, a Advocacia-Geral da 

União (AGU) informou que não vai 
recorrer da decisão de Moraes. Du-
as horas depois, o presidente Jair 
Bolsonaro desautorizou o órgão e 
disse que o governo vai tentar re-
verter a decisão. “Quem manda sou 
eu”, afi rmou o presidente.

Presidente Jair Bolsonaro durante solenidade nesta quarta no Palácio do Planalto

Bolsonaro recua e anula nomeação de 
Ramagem para chefia da Polícia Federal
Anulação da nomeação foi publicada no Diário Oficial da União com assinatura do presidente; antes, ministro do Supremo 
Tribunal Federal Alexandre de Moraes barrou a indicação do Planalto. Presidente afirmou que AGU vai recorrer da decisão

Polêmica

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

Tribunal de Justiça arquiva 
pedido para liberar carreatas

Habeas corpus preventivo

O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte (TJRN) 
reconheceu a incompetência pa-
ra julgar um pedido de habeas 
corpus coletivo preventivo, com 
pedido de liminar, que tratava 
do decreto do Governo do Es-
tado que proíbe a realização de 
carreatas e passeatas enquanto 
perdurar a pandemia da Co-
vid-19. Ao reconhecer que cabe 
ao Superior Tribunal de Justiça 
essa competência, o TJRN deci-
diu arquivar o pedido.

O pedido de habeas corpus 
coletivo havia sido impetrado por 
um promotor de Justiça, mas a 
Procuradoria-Geral de Justiça 
requereu a desistência da impe-
tração desse habeas corpus. Ao 
pedir a desistência, o procura-
dor-geral de Justiça, Eudo Rodri-
gues Leite, ressaltou que a juris-
prudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça considera que não é 

cabível habeas corpus contra ato 
normativo em tese, como é o caso 
do decreto estadual.

O decreto estadual nº 29.634, 
de 22 de abril de 2020, proíbe a 
realização de diversos eventos e 
aglomerações, entre elas, carre-
atas e passeatas, como uma das 
medidas de distanciamento so-
cial para evitar a Covid-19.

Procurador-geral de Justiça, Eudo Leite

Reprodução

O governo federal liberou nesta 
quarta-feira (29) o pagamento de 
quase R$ 9 milhões em emendas 
do deputado federal Walter Alves 
(MDB-RN) para investimento 
exclusivo na saúde pública. Os 
recursos já estão nas contas das 
prefeituras do Rio Grande do Nor-
te e podem ser usados nas ações de 
combate à pandemia de Covid-19. 
A verba faz parte do custeio para 
o incremento do Piso de Atenção 
Básica (PAB).

O total enviado para 35 pre-
feituras soma a quantia de R$ 
8.900.454,00 e benefi ciam muni-
cípios em todas as regiões do Es-
tado. “É mais uma ação do nosso 
mandato, que sempre está preocu-
pado com o ente federativo mais 
sensível nesses tempos de pande-
mia: os municípios. Os prefeitos 
contam com nosso apoio para en-
frentar esse e outros problemas”, 
diz Walter Alves.

O Piso da Atenção Básica 

(PAB) consiste em um montante de 
recursos fi nanceiros federais desti-
nados à viabilização de ações de 
Atenção Básica à saúde e compõe 
o Teto Financeiro do Bloco Aten-
ção Básica. O PAB é composto de 
uma parte fi xa (PAB fi xo) destina-

da a todos os municípios e de uma 
parte variável (PAB variável) que 
consiste em montante de recursos 
fi nanceiros destinados a estimular 
a implantação das estratégias na-
cionais de reorganização do modelo 
de atenção à saúde.

Deputado federal Walter Alves (MDB) comemora liberação de emendas para o RN

Walter Alves consegue liberação 
de quase R$ 9 milhões para saúde

Emendas

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

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146057/TEC/RLO-0781, com validade até 24/04/2023, para 01 (um) poço: 3-
LPX-0017-RN, localizado no Campo de Leste de Poço Xavier, no município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de Operação nº 2019-146244/TEC/RLO-0820, com validade até 24/04/2023, para 03(três) linhas 
de surgência dos poços: 7-RFQ-0044-D-RN-A, com 3.023,31 metros, 7-RFQ-0046-D-RN-A, com 2.892,64 metros, 7-RFQ-
0047-D-RN-A, com 2.012,00 metros, localizado no Campo de Riacho da Forquilha, no município de Apodi/RN. 

Welliton Gomes Chaves 
Gerente Administrativo / Financeiro 

 

O Brasil registrou 449 mortes 
decorrentes do novo coronavírus 
em apenas 24 horas, segundo da-
dos atualizados nesta quarta-feira 
(29) pelo Ministério da Saúde. Com 
isso, o total ofi cial de vítimas da 
Covid-19 no País chegou a 5.466, 
e a taxa de letalidade está em 7%.

O número de casos confi rmados 
da doença passou de 71.886 para 
78.162, indicando 6.276 novos ca-
sos registrados em um dia. Trata-
-se do maior aumento do número 
de casos confi rmados de um dia pa-
ra o outro desde o primeiro registro 
da doença no País.  

Do total de casos registrados 
ofi cialmente até agora, há 34.132 
(44%) pacientes que se recupera-
ram da doença. Além das mortes 
confi rmadas, há outros 1.452 óbitos 
que ainda estão em investigação.

São Paulo segue como o esta-
do mais afetado pela doença, com 
2.247 mortes e 26.158 casos con-
fi rmados de Covid-19. Logo em se-
guida, em número de mortes, vêm 
Rio de Janeiro (794 mortes, 8.869 
casos), Pernambuco (538 mortes, 
6.194 casos), Ceará (441 mortes, 

7.267 casos) e Amazonas (380 mor-
tes, 4.801 casos).

DADOS LOCAIS
O Rio Grande do Norte teve 

nesta quarta-feira (29) o pior dia 
da pandemia do novo coronavírus, 
segundo dados divulgados pela 
Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap). O Estado registrou 

o maior número de mortes (6) e de 
casos (229) para um dia só.

De acordo com o secretário ad-
junto de Saúde, Petrônio Spinelli, 
os números da doença vão subir no 
Estado porque começaram a ser 
aplicados testes rápidos. O RN re-
cebeu cerca de 7,7 mil testes desse 
tipo do Ministério da Saúde, e eles 
foram distribuídos aos municípios. 

As próprias prefeituras, ao reali-
zarem os exames, vão cadastrar 
as informações no sistema, des-
centralizando o trabalho. Nesse 
momento, os testes serão aplicados 
prioritariamente em profi ssionais 
da saúde e da segurança pública.

Boa parte dos novos casos posi-
tivos, entretanto, é de pessoas re-
cuperadas, já que os testes rápidos 
só são confi áveis quando o paciente 
está há muitos dias com os sinto-
mas ou já se livrou deles. Isso por-
que o teste detecta se o organismo 
desenvolveu anticorpos para a Co-
vid-19, e não o próprio vírus em si.

Com os novos registros, o RN 
agora tem 1.086 casos confi rmados 
da doença, sendo 54 mortes. Os ca-
sos suspeitos já são 4.730, além de 
3.619 descartados. Os recuperados 
somam 352. Nove óbitos continu-
am em investigação.

O número de pacientes interna-
dos também variou, de acordo com 
a Sesap. Agora, são 162 pacientes 
internados, dos quais 88 estão com 
o diagnóstico de Covid-19. Do total, 
55 estão internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI).

Testes para o novo coronavírus realizados em laboratório na UFRN, em Natal

Estado confirma 229 casos e 6 mortes 
pelo novo coronavírus em apenas um dia
Boa parte dos novos casos positivos, porém, é de pessoas recuperadas, já que os testes rápidos
só são confiáveis quando o paciente está há muitos dias com os sintomas ou já se livrou deles

Balanço

Glória Monteiro / UFRN

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu nesta 
quarta-feira (29) derrubar 
dois dispositivos previstos na 
Medida Provisória 927/2020, 
editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro em meio à situação 
de calamidade pública provo-
cada pela pandemia do novo 
coronavírus.

Por maioria de votos, os 
ministros entenderam que 
os casos de contaminação de 
empregados pela Covid-19 
não podem ser descartados 
como doenças ocupacionais. 
Pelo artigo 29 da MP, que 
foi considerado ilegal, “os 
casos de contaminação pelo 
coronavírus não serão consi-
derados ocupacionais, exceto 
mediante comprovação do 
nexo causal”.

Na mesma decisão, a Cor-
te decidiu que os auditores 
fi scais do trabalho não podem 
atuar somente de “maneira 
orientadora”, conforme de-
terminou a norma, quando 
se depararem com irregulari-
dades, como falta de registro 
de empregados e situações de 
grave e eminente risco.  

STF derruba 
trechos de MP 
sobre questões 
trabalhistas

MP 927

Pequenos produtores cobram que governo compre itens 
da agricultura familiar para kits de alimentos dos alunos

Merenda

Fundada há oito anos para 
fornecer alimentos produzidos por 
pequenos produtores da região 
Oeste Potiguar para escolas da re-
de estadual de ensino, com repasse 
mensal de fundos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), a Cooperativa de Agri-
cultores Familiares de Mossoró e 
Região (Cooafarn) diz que está com 
os dias contados. 

“A menos que o Governo do 
Estado passe a utilizar ao menos 
alguns produtos de nossos agri-
cultores fi liados na cesta básica 
emergencial do coronavírus para os 
alunos”, diz a presidente da coope-
rativa, Cleonice Maria de Andrade. 

Segundo ela, desde o começo 
das férias escolares do ano passa-
do, a Cooafarn, criada exclusiva-
mente para atender o PNAE, não 
recebe os repasses de R$ 3 milhões 
mensais que se constituem no sus-
tento de mais de 70 pequenos agri-
cultores de Mossoró e região. 

“As últimas reservas que tínha-

mos em caixa já se foram e estamos 
aguardando um pronunciamento 
do Estado sobre os repasses ou a 
possibilidade de compras de algum 
produto para compor a cesta dos 
alunos”, acrescentou. 

No último dia 23, em carta 
enviada ao secretário estadual da 
Educação, Getúlio Marques, a Or-
ganização das Cooperativas do RN 
(Ocern) e a União das Cooperativas 
da Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária do RN (Unicafes) já 
havia solicitado uma resposta ur-
gente sobre o assunto.

Além de legumes e hotaliças, 
os produtores cooperados fornecem 
galinha caipira para o preparo da 
merenda escolar a milhares de alu-
nos da rede estadual de ensino.

“Se pudermos ao menos incluir 
as polpas de frutas nas cestas bási-
cas dos alunos, já seria alguma coisa, 
já que os produtores vivem um mo-
mento de grande penúria”, afi rmou.

Em nota, a Secretaria Estadual 
de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer (Seec) informou que começa a 
entregar nos próximos dias kits com 
gêneros alimentícios para alunos da 
rede estadual e que já iniciou as tra-
tativas com fornecedores para viabi-
lizar a composição desses kits.

Sobre a participação da agricul-
tura familiar nas compras dos pro-
dutos para os kits, a Seec garante 
que boa parte dos recursos chegará 
aos pequenos produtores. 

“A equipe técnica está debru-
çada para atender os requisitos 
nutricionais para os estudantes. 
Como precisamos concentrar a 
compra para que ela seja mais 
rápida, as discussões estão sendo 
com os fornecedores atacadistas e 
da agricultura familiar, que parti-
ciparam das licitações e chamadas 
públicas, respectivamente, e essas 
discussões estão sendo fi nalizadas 
para que a entrega se inicie o mais 
rápido possível”, explica a nota. 

De acordo com a Seec, para os 
215 mil kits a serem distribuídos, 
serão investidos R$ 9 milhões.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

ESQUINA DOS VENTOS GEREDORA EÓLICA S/A,CNPJ13.336.404/0001-00 
, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplifi cada - RLS, em favor do empreendimento Parque Eólico União dos Ventos 
VIII, localizado na  : : FAZENDA BOCA DO CAMPO,PEDRA GRANDE /RN ESQUINA 
DOS VENTOS GEREDORA EÓLICA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

M SELMA DE LIMA, INSCRITTA NO CNPJ 35.308.641/0001-92, torna público que 
está requerendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico a 
Licença Simplifi cada para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) localizada na Rua Sebastião Camilo, Nº 479 – Novo Paraíso – Goianinha/ RN.

Maria Selma de Lima
Gerente
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Vereadores que integram a Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara Muni-
cipal de Natal visitaram esta semana a 
Escola Municipal Celestino Pimentel, 
na Cidade da Esperança, na Zona Oeste, 
que está funcionando como abrigo pro-
visório que a Prefeitura abriu durante 
a pandemia de Covid-19 para acolher a 
população em situação de rua.

 Além desta, a Escola Municipal San-
tos Reis, na Zona Leste, também funcio-
na como abrigo provisório oferecendo à 
população de rua refeições, imunização 
e outras atividades de convivência, em 
parceria com outras secretarias, como a 
de Saúde e a de Esporte e Lazer.

O vereador Maurício Gurgel (PV), que 
também coordena a Frente Parlamentar 
em Defesa da População de Rua, desta-
cou a necessidade de estender o atendi-
mento para um número maior de pessoas 

na mesma situação. Já para a vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB), “trata-se de pesso-
as com mais chances de contrair e de dis-
seminar o vírus, por isso, precisa chegar 
às que ainda estão nas ruas o banho so-
lidário, a conscientização, a imunização”.

A secretária de Assistência Social, 
Andrea Dias, explicou que logo no início 
da pandemia houve a prioridade na as-

sistência às pessoas de rua com os dois 
abrigos nestas escolas, além do Albergue 
Municipal e Centro POP, que funcionam 
todo o ano. “A ideia é isolar essas pesso-
as em locais seguros, dando-lhes todo o 
atendimento necessário. Por outro lado, 
continuamos com a central de atendi-
mento para fazer as abordagens nas ru-
as”, pontuou.

A Comissão de Legislação, Justiça, e 
Redação Final da Câmara Municipal de 
Natal, presidida pela vereadora Nina Souza 
(PDT), apreciou 16 processos legislativos 
em reunião ordinária realizada no plenário 
da Casa. Além da presidente da Comissão, 
estiveram presentes os vereadores Luiz 
Almir (PSDB), Preto Aquino (PSD), Kleber 
Fernandes (PSDB) e Fúlvio Saulo (Solida-
riedade).

 Entre as matérias aprovadas, estão 

duas de autoria da vereadora Nina Souza, 
presidente da Comissão. A primeira garan-
te para alunos portadores de defi ciências 
locomotoras ou alunos que tenham como 
responsáveis legais, idosos e pessoas porta-
doras de defi ciências locomotoras, matrícula 
na escola municipal mais próxima de sua 
residência. Já a segunda cria programa vo-
luntário acolhedor para crianças recém-nas-
cidas, fi lhas de mães dependentes de subs-
tâncias químicas ou vítimas de violências. 

Também foram aprovados projetos 
do vereador Eriko Jácome (MDB), que es-
tabelece a exibição de vídeos educativos 
antidrogas na abertura de shows e even-
tos culturais no município, e do vereador 
Maurício Gurgel (PV), sobre a proibição de 
fornecimento de produtos de plástico de uso 
único em hotéis, restaurantes, bares, salões 
de festa, repartições públicas, entre outros, 
com o objetivo de reduzir a degradação do 
meio ambiente.

Comissão de vereadores confere acolhimento 
à população de rua durante pandemia

Comissão de Justiça da Câmara de Natal aprecia 16 projetos legislativos

Vlademir Alexandre

COMISSÃO DE FINANÇAS
 A Comissão de Finanças, Orçamento, 

Controle e Fiscalização da Câmara Mu-
nicipal de Natal realizou uma reunião 
e aprovou 16 projetos. Entre eles, o de 
autoria do vereador Fúlvio Saulo (Soli-
dariedade), que estabelece o dia 16 de 
maio como Dia Municipal da Fiscalização 
e Controle Social. Também foi aprovada 
uma matéria encaminhada pelo Executi-
vo que autoriza a aquisição de bem imóvel 
pertencente ao patrimônio do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social) para a 
edifi cação de um espaço público de convi-
vência para a população.  

SAMU NATAL
 A Comissão de Saúde Previdência e Assis-

tência Social da Câmara Municipal realizou 
uma visita fi scalizatória na sede do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência de Natal 
(Samu). O objetivo foi apurar sobre a utili-
zação e o quantitativo de  equipamentos de 
proteção individual (EPIs) durante o período 
de pandemia de coronavírus e também sobre 
a manutenção de ambulâncias do Serviço. 
“Tratamos que as ambulâncias precisam de 
manutenção e renovação. Mas também é in-
teressante destacar que o Serviço está se ade-
quando à nova realidade da Covid-19, e isso 
é muito importante que a população saiba. 
As ambulâncias higienizadas e os EPI’s ade-
quados não são só para dar mais segurança 
aos profi ssionais de saúde, como também à 
população”, disse o presidente da Comissão, 
vereador Fernando Lucena (PT).

A Prefeitura do Natal vai pu-
blicar nesta quinta-feira (30), no 
Diário Ofi cial do Município, um 
novo decreto para normatizar o 
funcionamento do comércio du-
rante a crise provocada pela Co-
vid-19. Dentre as novas normas, 
está a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em estabelecimentos 
comerciais, repartições públicas e 
no transporte coletivo que opera 
na cidade. Para o restante da po-
pulação, a nova regulamentação 
faz a recomendação da utilização 
da máscara, “sobretudo quando 
houver necessidade de contato 
com outras pessoas, deslocamen-
to em vias públicas ou outras 
medidas que interrompam o iso-
lamento social”.

Para o segmento do comércio, 

o decreto prevê uma série de de-
terminações específi cas. As lojas 
e prestadores de serviços em ati-
vidade precisarão, por exemplo, 

higienizar seus ambientes e fazer o 
controle de entrada de funcionários 
e clientes.  Além disso, precisarão 
observar o necessário distancia-

mento de pessoas em circulação em 
suas unidades, com o limite míni-
mo de 2 metros entre cada uma de-
las, bem como o controle de acesso 
às suas dependências. Da mesma 
forma, precisarão fi xar placas in-
formativas com orientações para a 
prevenção de contágio.

“Após discussão com as as-
sessorias técnicas e jurídicas da 
Prefeitura e diante da necessidade 
de continuar normatizando a ativi-
dade econômica na cidade, já que o 
atual decreto do Município vence 
nesta quinta, tivemos que elaborar 
essa nova regulamentação. O obje-
tivo é garantir, com muito critério e 
responsabilidade, a segurança das 
pessoas que trabalham e das que 
precisam dos produtos e serviços”, 
afi rmou o prefeito Álvaro Dias.

Autoridades têm recomendado utilização de máscaras para evitar contágio de Covid

Decreto obriga uso de máscaras em 
estabelecimentos comerciais de Natal
Lojas e prestadores de serviços em atividade precisarão higienizar seus ambientes e fazer o controle 
de entrada de funcionários e clientes.  Além disso, precisarão observar distanciamento mínimo de 2 m

Proteção

Agência Brasil / Agência Brasil

Deputados do PSB na 
Câmara, incluindo o potiguar 
Rafael Motta, protocolaram 
nesta quarta-feira (29) um pe-
dido de impeachment contra o 
presidente Jair Bolsonaro. O 
requerimento irá se somar aos 
mais de 30 já protocolados na 
Casa por outros autores.

Os parlamentares apon-
tam 11 crimes de responsabi-
lidade que teriam sido come-
tidos por Bolsonaro. A peça 
é dividida em três capítulos: 
dos crimes de responsabili-
dade denunciados pelo ex-mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro; dos 
crimes de responsabilidade 
contra a democracia e as ins-
tituições; e dos crimes de res-
ponsabilidade relacionados à 
pandemia da covid-19.

Deputados do 
PSB apresentam 
impeachment 
contra Bolsonaro

Câmara
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Se fosse observada a estrita interpretação da “impessoalida-
de” exigida pelo ministro Alexandre de Moraes do presi-
dente Jair Bolsonaro, para nomeação do diretor da Polícia 

Federal, talvez ele próprio não estivesse no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Moraes chegou ao STF por ser auxiliar de confi an-
ça e amigo do ex-presidente Michel Temer, além do seu notório 
saber jurídico. A rigor, é difícil ser entronizado no STF sem elos 
de amizade, parentesco ou afi nidade política com quem o no-
meou. Moraes foi alvo de suposições injustas de que seu papel 
seria blindar Temer. Agora, baseado em suposições, anula ato 
do chefe do Executivo. Atual presidente do STF, Dias Toffoli foi 
advogado do PT e auxiliar de confi ança de Lula, que o nomeou. 
Mas nunca os favoreceu. Lula nomeou para o STF um antigo mi-
litante do PT, Carlos Ayres Britto, mas o sergipano o desapontou: 
nunca usou a toga para mostrar gratidão.  Na história do STF há 
inúmeros casos de nomeação de ministros em que o princípio da 
“impessoalidade” foi solenemente ignorado.

Moraes não deixaria Moraes 
virar ministro do STF

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

PALMAS PARA LEALDADE
Ao ser citado no discurso de 

André Mendonça, novo ministro 
da Justiça, o secretário-geral da 
Presidência, Jorge Oliveira, foi 
demoradamente aplaudido. É 
que, como esta coluna revelou, já 
escolhido para o lugar de Sergio 
Moro, ele convenceu o presidente 
que não era a melhor opção.

DIREITO DE IR E VIR
O novo ministro André 

Mendonça citou o “direito de 
ir e vir” na posse, e “o povo em 
primeiro lugar”, em alusão a 
uma das diferenças entre Moro 
e Bolsonaro: prisões de quem 
está nas ruas no período de 
isolamento.

MR. SIMPATIA
O ministro André Mendonça 

(Justiça) procurou demonstrar 
que, além de evangélico é 
“terrivelmente” simpático. 

Saudou o presidente como o 
homem que manda no Brasil 
e a primeira-dama como a 
pessoa que manda nele. Ele 
nem é militar, mas até prestou 
continência ao capitão.

NOME BEM RECEBIDO
André Mendonça no 

Ministério da Justiça pegou bem 
entre tribunais superiores. Sua 
posse foi prestigiada pelo próprio 
presidente do STF, Dias Toffoli, e 
o ministro Gilmar Mendes, para 
além do presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, ministro 
João Otavio de Noronha.

NÃO DÁ CLIQUES
Enquanto o número de casos 

de coronavírus no Brasil chegam 
a 80 mil, a dengue superou 600 
mil, sem qualquer alarde. No 
ano passado, não houve crise na 
saúde com mais de 2,2 milhões 
de casos.

Até Ramagem pede para 
Bolsonaro desistir dele

Ministros e amigos tentam convencer o presidente Jair 
Bolsonaro a desistir da indicação de Alexandre Ramagem para 
a direção-geral da Polícia Federal, suspensa nesta quarta-
feira (29) pelo ministro Alexandre Moraes, do STF. Até o 
próprio Ramagem concorda, mas Bolsonaro insiste na escolha, 
recorrendo ao STF, até para lavar a imagem do delegado, 
segundo ele uma pessoa honrada vítima de injustiça brutal, ao 
ser apontado como alguém suscetível a cometer irregularidades.

TRÊS OPÇÕES
Bolsonaro terá sobre sua 

mesa, na manhã desta quinta-
feira (30), ao menos três opções 
de delegados para a direção-
geral da PF.

CARNE ÀS FERAS
A avaliação de alguns 

ministros, incluindo Jorge 
Oliveira (Secretaria-Geral), 

acham que insistir em 
Ramagem só vai alimentar o 
assunto.

RISCO DE DERROTA
Além do desgaste da 

expectativa do julgamento 
da questionada liminar de 
Alexandre Moraes, há o risco 
de nova derrota do governo no 
plenário.

Cláudio
Humberto

Diante do crescimento dos ca-
sos de Covid-19 no Rio Grande do 
Norte, a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) mostrou 
preocupação nesta quarta-feira 
(29) com a da taxa de isolamento 
social de 49% observada entre os 
potiguares. O número está bem 
abaixo é preconizado como o neces-
sário para frear a expansão novo 
coronavírus, que é de 60% das pes-
soas cumprindo o distanciamento 
social e a quarentena domiciliar.

“Temos uma grande preocu-
pação com os próximos sete dias, 
quando teremos a repercussão do 
número maior de pessoas nas ruas 
sem usar máscaras e das grandes 
fi las em bancos e lotéricas. O mo-
mento não é de fl exibilizar o iso-
lamento. Precisamos manter em 
60% ou mais o isolamento para 
conter a contaminação. Estamos 
afi rmando, com toda convicção, o 
momento é de isolamento”, disse o 
secretário adjunto de Saúde, Petrô-
nio Spinelli.

Segundo levantamento da em-
presa de tecnologia In Loco, que 
usa dados enviados por aplicati-
vos parceiros para aferir o deslo-
camento dos usuários, 49% dos 
potiguares estavam cumprindo as 

medidas de isolamento social até a 
última segunda-feira (27). Entre os 
dias 22 e 27 de abril, somente no 
dia 26 a taxa de isolamento fi cou a 
acima de 50% no estado, com 56% 
de cumprimento.

A empresa de tecnologia afi rma 
que a coleta de dados só é feita com 
a permissão dos usuários dos apps. 
Além disso, a empresa diz não re-
passar informações como nome, 
RG ou CPF. A In Loco possui uma 
tecnologia que entende o comporta-

mento de localização de 60 milhões 
de brasileiros.

Até esta quarta-feira, o Rio 
Grande do Norte tem 4.730 casos 
suspeitos, 1.086 confi rmados, 3.919 
descartados, 352 recuperados, 54 
óbitos e 9 mortes em investigação. 
A taxa de ocupação de leitos da 
rede pública estadual é de 40,6%, 
com pressão mais forte em Mossoró 
e região metropolitana de Natal. O 
ideal é que a taxa de ocupação se 
mantenha, no máximo, em 30%.

Os recursos transferidos pelo 
Ministério da Saúde para estados 
e municípios atingir R$ 4,5 bilhões, 
de acordo com o ministro da pasta, 
Nelson Teich. Ele participou de 
audiência pública em uma reunião 
remota do Senado nesta quarta-fei-
ra (29).

De emendas parlamentares, 
conforme o ministro, foram pagos 
R$ 2,5 bilhões e mais R$ 1 bilhão 
vai ser liberado na primeira sema-
na de maio. O ministro reforçou a 
mudança de critério para distri-
buição dos recursos. O ministério 
vai distribuir de forma não linear, 
ou seja, de acordo com a gravidade 
de cada Estado e município, e não 
conforme o histórico de repasses 
anteriores.

“A prioridade será no socorro a 
Estados e municípios a partir da 
situação crítica pelo ente federado 
funcionando como força nacional 
de apoio calibrando os esforços e 

modulando as ações”, pontuou Tei-
ch em sua fala inicial na audiência 
pública.

Esta é a maior exposição do mi-
nistro ao Congresso Nacional des-

de que assumiu a pasta, no último 
dia 17. 

Até o momento, ele havia con-
versado com alguns parlamentares 
reservadamente.

Petrônio Spinelli diz que redução no isolamento refl ete em aumento de internações

Distribuição será feita partir da gravidade de cada Estado e município, disse Teich

Sesap faz alerta sobre a redução 
da taxa de isolamento no RN

Recursos para Estados totalizarão 
R$ 4,5 bilhões, afirma ministro

Com taxa de isolamento social em 49%,  Rio Grande do Norte está abaixo 
do valor previsto como o necessário para frear a Covid-19, que é de  60%

Perigo

Saúde

Elisa Elsie /ASCOM

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Com a liberação do saque em 
espécie do auxílio emergencial, a 
partir desta segunda-feira (27), as 
fi las nas agências da Caixa estão 
cada vez mais aglomeradas de pes-
soas - comportamento de risco que 
ameça a saúde pública diante da 
pandemia causada pelo novo coro-
navírus.

O Agora RN fl agrou agloreme-
rações e fi las em diversos locaos.  
Em Natal, na unidade da Avenida 
Câmara Cascudo, no bairro da Ri-
beira, dezenas de pessoas aguarda-
vam atendimento do lado de fora 
da agência.

Procurada, a assessoria do 
banco no Rio Grande do Norte in-
formou que as unidades estão com 
fl uxo de pessoas no interior limita-
do, para que seja possível manter 
a distância de no mínimo 1 metro 
entre as pessoas, causando maior 
agrupamento de pessoas nas cal-
çadas das agências e lentidão no 

fl uxo da fi la.
A Caixa esclarece que vem 

sendo efetuada sinalização  e de-
limitação dos pisos externos das 

agências, com ocorrência de forma-
ção de fi las para manutenção do 
afastamento social, recomendado 
pela Organização Mundial de Saú-

de (OMS).
O decreto do Governo Estadu-

al, válido até 5 de maio, considerou 
recomendações de especialistas 

que falam sobre a necessidade de 
permanência do isolamento social, 
segundo a governadora Fátima 
Bezerra.

Somado a liberação do saque 
em etapas, de acordo com o mês 
de aniversário da pessoa, a Caixa 
esclarece que, para evitar aglo-
merações nas agências, ampliou 
em duas horas o atendimento das 
agências, abrindo ao público das 8h 
às 14h, apenas para o atendimento 
de serviços essenciais à população, 
como o saque sem cartão e senha 
de benefícios do INSS, Seguro De-
semprego e Defeso, Bolsa Família, 
Abono Salarial e FGTS.

A Caixa tem orientado seus 
clientes a acessarem os serviços do 
banco por meio dos canais digitais 
e remotos. O banco ampliou servi-
ços disponíveis em aplicativos para 
acesso a informações e transações 
de cartões de crédito, FGTS, bene-
fícios sociais e habitação.

Fila registrada na agência da Caixa Econômica da Avenida Câmara Cascudo, bairro da Ribeira, na Zona Leste de Natal

Agências da Caixa registram aglomeração 
e filas no 3° dia de saque do auxílio no RN
Após problemas registrados nos dois primeiros dias para saque em espécie do auxílio emergencial, Caixa Econômica Federal 
detalha novas ações para limitar fluxo de pessoas dentro das agências; atendimento ao público acontece das 8h até 14h

Descuido

AgoraRN

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou nes-
ta quarta-feira (29), por unanimi-
dade, o projeto de lei de iniciativa 
do Governo do Estado que promove 
uma reestruturação na carreira 
dos delegados, agentes e escrivães 
da Polícia Civil.

Para ser efetivada após a apro-
vação na sessão ordinária pelos 
deputados estaduais, que foi feita 
por Sistema de Deliberação Remo-
ta (SDR), a modifi cação no plano 
de carreiras da Polícia Civil ainda 
precisa de sanção da governadora 
Fátima Bezerra.

De acordo com o projeto, o de-
legado de Polícia em início de car-
reira passa a ganhar R$ 16.670,59. 
Após 20 anos de profi ssão, ele vai 
passar a ganhar R$ 25.632,97 na 
classe sênior. Os agentes e escri-
vães da Polícia Civil vão ganhar 
R$ 4.731,91 no início de carreira. 
Quando alçados à classe especial, 
o vencimento será de R$ 10.468,63.

“Quero parabenizar todos que 
fazem a Polícia Civil e que hoje 
têm uma expressiva vitória nessa 
Casa Legislativa”, afi rmou o presi-

dente Ezequiel Ferreira de Souza 
(PSDB). O deputado lembrou que 
o projeto do Executivo tramitou 
pelas Comissões (CCJ, Finanças e 
Fiscalização e de Administração), 
onde também foi aprovado por 
unanimidade.

Na discussão da matéria todos 
os deputados destacaram a impor-
tância do projeto para os agentes 
de segurança, pelo relevante papel 

social que desempenham e lembra-
ram que esta é uma antiga luta 
desses servidores.

O projeto enviado ao Legislati-
vo substituiu um anterior para se 
adequar às negociações da catego-
ria e às defi nições acordadas com 
seus representantes, como a Asso-
ciação dos Delegados de Polícia Ci-
vil do RN (ADEPOL) e do Sindicato 
das Polícias Civis do RN (Sinpol).

Medida ainda precisa ser sancionada pela governadora Fátima Bezerra

Deputados aprovam o plano de 
cargos para a Polícia Civil do RN

Carreira

José Aldenir/AgoraRN

O Governo do Rio Grande do 
Norte vai entregar em maio a Cen-
tral do Cidadão do município de 
São Miguel. A nova unidade vai le-
var diversos serviços públicos para 
a população do Alto Oeste potiguar. 
A obra está 98% concluída.  Faltam 
apenas pequenos acabamentos, 
retoques de pintura e testes das 
instalações. 

Com investimentos que ultra-
passam R$ 1,8 milhão em obras 
e equipamentos, a Central, que 
foi construída em terreno próprio 
do Estado, vai evitar gastos com 
aluguel e garantir mais conforto e 
funcionalidade aos usuários e ser-
vidores. 

Os recursos foram viabilizados 
pelo Governo do RN, via acordo de 
empréstimo com o Banco Mundial, 
por meio do Projeto Integrado de 
Desenvolvimento Sustentável do 
RN - Governo Cidadão, como parte 
do programa que está entregando 
22 novas centrais ao RN.

A Central de São Miguel abran-
ge uma área que engloba os muni-
cípios de Coronel João Pessoa, Ve-
nha Ver, Doutor Severiano, além 
de municípios cearenses como 
Pereiro, Icó e Jaguaribe. A unida-

de vai oferecer serviços de emissão 
de carteiras de identidade e CPF e 
contará com instituições parceiras 
como AGN, Caern, Detran, Ipern, 
Itep, Procon, Defensoria Pública e 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Assim como eu, tenho certeza 
de que a expectativa da popula-
ção da região para a abertura da 
Central é grande, mais ainda para 
que a pandemia passe, para que 
ela possa funcionar de fato”, disse 
Tayane Freitas, arquiteta de 26 
anos, falando sobre o início das ati-
vidades da central do cidadão

Unidade custou R$ 1,8 milhão

Município de São Miguel terá 
unidade da Central do Cidadão

Serviços

Divulgação /Ascom
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A pesquisa de sondagem das 
indústrias extrativas e de trans-
formação feita pela Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern) revela que, no mês de mar-
ço, ocorreu um aprofundamento do 
impacto da pandemia do coronaví-
rus na atividade do setor. A política 
de distanciamento social, adotada 
pelo Governo do Estado a partir de 
13 março, como forma de prevenir 
o contágio pela Covid-19, provocou 
interrupção na atividade de diver-
sos segmentos industriais. 

Segundo a Fiern, todos os in-
dicadores pesquisados sofreram 
deterioração, segundo a percepção 
dos empresários, e não há expec-
tativas de que a situação venha a 
melhorar nos próximos seis meses.

Os resultados da sondagem 
mostram que no mês de março, a 
produção industrial potiguar con-
tinuou em queda – pelo segundo 
mês seguido. Acompanhando o 
desempenho negativo da produção, 
o nível médio de utilização da ca-
pacidade instalada (UCI) passou 
de 69% para 62%, e foi considera-
do pelos empresários consultados 
como abaixo do padrão usual para 

meses de março, comportamento 
que vem se repetindo ininterrup-
tamente desde agosto de 2018. Em 
linha com a qusegeda da produção, 
o emprego industrial continuou em 
recuo entre fevereiro e março.

Apesar do forte declínio na 
produção, os estoques de produtos 
fi nais voltaram a subir, como rea-
ção à queda na demanda, e fi caram 
abaixo do nível planejado pelo con-
junto da indústria.

Nesse cenário desfavorável, os 
índices de expectativa dos empre-
sários recuaram em abril. Os em-
presários potiguares esperam mais 
queda na demanda, no número de 
empregados, nas compras de maté-
rias-primas e nas exportações nos 
próximos seis meses. 

Ainda de acordo com a pesqui-
sa, a intenção de investimento, por 
turno, também voltou a cair na 
passagem de março para abril.

No primeiro trimestre de 2020, 
os empresários potiguares se mos-
traram ainda mais insatisfeitos 
com a margem de lucro operacional 
e com a situação fi nanceira de su-
as empresas; e o acesso ao crédito, 
que chegou a melhorar no último 

trimestre de 2019, agora foi consi-
derado como mais difícil. 

Para acentuar o grau de insa-
tisfação e de difi culdades enfrenta-
dos pela indústria, os empresários 
reportaram que os preços médios 
das matérias-primas subiram em 
relação ao trimestre anterior.

O principal problema enfren-
tado pela indústria nesse primeiro 
trimestre de 2020 foi a demanda 

interna insufi ciente, seguida pela 
taxa de câmbio, pela elevada carga 
tributária, pela competição desleal, 
pela falta de capital de giro e pela 
falta ou alto custo da matéria-pri-
ma.

Quando comparados os dois 
portes de empresa pesquisados, 
observam-se comportamentos con-
vergentes. Destaque-se, no entan-
to, o comportamento aparentemen-

te divergente no que diz respeito 
aos estoques de produtos fi nais, 
mas que se trata do aprofunda-
mento de uma tendência que vem 
sendo observada há alguns meses. 
Ou seja, as pequenas indústrias 
apontaram que os estoques de pro-
dutos fi nais caíram, e continuaram 
abaixo do nível planejado; enquan-
to as médias e grandes empresas 
assinalaram acúmulo de estoques, 
mas dentro do nível desejado. Já 
as expectativas relacionadas às 
exportações, são de declínio nos 
próximos seis meses.

Comparando-se os indicadores 
avaliados pela nossa Sondagem 
Industrial com os resultados de 
março, divulgados em 28/04 pela 
CNI para o conjunto do Brasil, ob-
serva-se que, de um modo geral, as 
avaliações convergiram, com a di-
ferença de que os empresários na-
cionais apontaram que os estoques 
de produtos fi nais fi caram estáveis 
e dentro do planejado pelas empre-
sas, apesar da queda na demanda 
que forçou a intensa redução da 
atividade industrial, associada aos 
impactos da crise causada pela 
pandemia da Covid-19.

Setor industrial potiguar acumula perdas desde fevereiro, segundo dados da Fiern

Produção industrial potiguar volta a cair 
no mês de março, aponta estudo da Fiern 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte aponta que todos os indicadores pesquisados sofreram deterioração ao 
longo do mês de março; setor produtivo diz que não há expectativas de que a situação melhore pelos próximos seis meses

Cenário

José Aldenir/AgoraRN

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio (Icec) caiu 
5,3% na passagem de março para 
abril. É o segundo recuo consecuti-
vo e a maior queda percentual des-
de abril de 2015, de 6,4%. O dado 
foi divulgado hoje (29) pela Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A queda em relação a abril de 
2019 chegou a 3,6%. Segundo a 
CNC, o otimismo dos empresários 
do comércio foi fortemente afetado 
pela crise econômica provocada pe-
la pandemia do novo coronavírus 
(covid-19).

Na comparação com março des-
te ano, houve quedas de 5,1% na 
confi ança em relação ao momento 
atual, de 6,3% nas expectativas e de 
3,2% nas intenções de investimen-
tos. Os componentes que tiveram 
maiores quedas foram confi ança no 
momento atual da economia, 7,2%, 

e confi ança no futuro da economia, 
de 7,7%.

Na comparação com abril de 
2019, foram observadas quedas de 

1,1% na confi ança em relação às 
condições atuais e de 7,5% em re-
lação às expectativas. As intenções 
de investimento fi caram estáveis.

Índice de Confi ança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 5,3% em abril

Confiança do comércio tem maior 
queda em cinco anos, mostra CNC

Mercado

José Aldenir/AgoraRN

A dívida total das empresas 
mais afetadas pela pandemia de 
covid-19 no Brasil soma R$ 900 
bilhões. Desse total, R$ 556 bilhões 
são dívidas com o sistema fi nan-
ceiro nacional, informou hoje (29) 
o diretor de Fiscalização do Banco 
Central (BC), Paulo Souza, em en-
trevista coletiva, transmitida pela 
internet, para apresentar o Relató-
rio de Estabilidade Financeira.

De acordo com Souza, os seto-
res mais afetados são comércio, 
serviços, transporte, indústria de 
transformação, eletricidade e gás.

No relatório, o Banco Central 
divulgou uma simulação do impac-
to econômico gerado pela pande-
mia de covid-19. O BC selecionou 
1,6 milhão de empresas (1,5 milhão 
dos setores mais afetados e 100 
mil fornecedores) e 9,9 milhões de 
empregados (7,5 milhões das em-
presas afetadas diretamente e 2,4 
milhões dos fornecedores). Na si-
mulação, o BC considera que essas 

empresas entrariam em default 
(quando a empresa não consegue 
pagar os seus credores).

O resultado da simulação, cha-
mado de teste de estresse, mostra 
que seria necessário aumento de 
R$ 395 bilhões em provisão (reser-
vas para casos de perdas) dos ban-
cos, devido à quebra das empresas. 

Paulo Souza, do Banco Central

Dívida das empresas afetadas pela 
pandemia soma R$ 900 bilhões 

Levantamento

Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil
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Saiba como 
usar a máscara 
para se proteger 
do coronavírus
O Ministério da Saúde recomendou no 

início do mês o uso de máscaras pa-
ra diminuir o risco de contaminação 

pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A peça 
pode ser as de tecido, costuradas em casa, 
ou as descartáveis. Segundo a Secretaria de 
Saúde de São José de Mipibu, que publicou 
uma lista de dicas sobre o uso de máscaras 

para a população, as cirúrgicas (n95) devem 
fi car restritas a médicos e profi ssionais de 
enfermagem.

Uso inadequado da máscara pode aumen-
tar risco de infecção. Cobrir completamente 
a boca e o nariz é essencial para a proteção

Confi ra algumas recomendações nos cui-
dados com sua máscara de tecido:

Na hora de retirar a máscara, deve-se 
puxar o laço que prende à cabeça ou 
com os dedos tirar o elástico atrás da 
orelha. No caso da máscara de pano, 
quando retirada deve-se levar para la-
var ou colocar num envelope de papel, 
caso lavagem não seja imediata. Não 
se deve deixar a máscara usada, suja 

ou contaminada exposta, em cima 
de uma mesa, por exemplo, ou solta 
dentro da bolsa e sem uma proteção.

A máscara funciona como 
uma barreira para quem já 

estiver contaminado. A peça 
vai impedir que gotículas 

com o vírus se espalhem ao 
falar, tossir ou espirrar, por 

exemplo. 

Não use máscaras largas 
para o seu rosto. A vedação 
precisa fi car completa. Mas 
é importante que o ajuste 
seja feito ainda em casa, 

com as mãos limpas.

É importante ter elásticos 
ou tiras para amarrar acima 

das orelhas e abaixo da 
nuca. Desse jeito, o pano 
estará sempre protegendo 

a boca e o nariz e não 
restarão espaços no rosto;

Use a máscara sempre 
que precisar sair de casa. 

Saia sempre com pelo 
menos uma reserva e leve 
uma sacola para guardar 
a máscara suja, quando 

precisar trocar;

A máscara serve de 
barreira física ao vírus. 
Por isso, é preciso que 
ela tenha pelo menos 

duas camadas de 
pano, ou seja, dupla 

face;

A máscara serve de 
barreira física ao vírus. 
Por isso, é preciso que 
ela tenha pelo menos 

duas camadas de 
pano, ou seja, dupla 

face;

Evite tocar sua 
máscara com as 

mãos.

E lembre-se: 
Só saia de casa se 

for necessário

Chegando em casa, 
lave as máscaras 
usadas com água 
sanitária, deixando 
de molho por cerca 

de 30 minutos;

A máscara pode ser usada 
até fi car úmida - depois 
desse tempo, é preciso 

trocar. Então, o ideal é que 
cada pessoa tenha pelo 

menos duas máscaras de 
pano;

A máscara é indi-
vidual e não pode 
ser dividida com 

ninguém;
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AAgência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autorizou 
a importação e a doação de equi-
pamentos usados indispensáveis 
em unidades de terapia intensiva 
(UTIs). A medida, aprovada na 
terça (28), foi tomada em função 
da emergência de saúde pública 
relacionada com a pandemia do 
Covid-19. Até então a importação 
desses equipamentos não era per-
mitida.

A medida também visa au-
mentar a oferta de equipamentos 
usados no tratamento de pacientes 
graves com o novo coronavírus. A 
autorização libera a importação, 
comercialização e doação de venti-
ladores pulmonares, monitores de 
sinais vitais, bombas de infusão, 
equipamentos de oximetria (que 
medem o nível de oxigênio no san-
gue) e capnógrafos (registram a 
pressão parcial de CO2 – dióxido 
de carbono – durante o ciclo respi-
ratório).  

“A medida só vale para equi-
pamentos que possuam ou que já 

tenham possuído registro na Anvi-
sa, ou seja, produtos que já foram 
avaliados pela Agência em algum 
momento. No entanto, os equipa-
mentos médicos que perderam a 
validade do registro em razão de 
problemas de segurança ou efi cácia 
fi cam excluídos dessa permissão”, 

informou a Anvisa.
De acordo com a Anvisa, a au-

torização é extraordinária e tem-
porária, e vai permanecer em vigor 
até que seja encerrada a situação 
de emergência em saúde pública 
de importância nacional declarada 
pelo Ministério da Saúde.

Preocupado com o aumento de 
casos confi rmados de pessoas com 
a Covi-19, o secretário de Saúde do 
município de São José de Mipibu, 
Jefferson Oliveira, apela à popula-
ção para que seja reforçado o isola-
mento social, mantendo a quaren-
tena como uma das medidas para 
impedir a propagação do vírus em 
São José de Mipibu.

No município, segundo infor-
mações da secretaria de Saúde, as 
áreas com registros de casos confi r-
mados fi cam na região do centro da 
cidade e nas comunidades do Caic, 
Laranjeiras dos Cosmes, Rocinha e 
Porto Seguro.

Tendo em vista a necessidade 
do isolamento social, o secretário 
anunciou o “disque de casa”. A pla-
taforma vai ajudar a tirar dúvidas 
da população sobre o novo corona-
vírus. O serviço será administrado 
pela Secretaria de Saúde do Muni-
cípio.

O canal de comunicação pode 
ser feito pelo número (84) 99601-
0537. O sistema vai permitir pa-
ra esclarecimentos de dúvidas e 
orientações.

Até esta quarta-feira (29), a 
cidade de São José de Mipibu re-
gistra nove casos confi rmados de 
Covid-19. Além disso, há outros 25 
casos em investigação.

Apesar das recomendações de 
isolamento social, parte da popula-
ção de São José de Mipibu insiste 
em não acatar os cuidados que 
visam combater o coronavírus. O 
secretário de Saúde do município, 
Jefferson Oliveira, recomenda o 

cumprimento da quarentena.
“Os casos suspeitos estão sur-

gindo numa escala crescente. É 
necessário que todos entendam a 
gravidade da situação e tomem os 
seus cuidados, recorrendo à unida-
de de saúde apenas com sintomas 
de febre alta e difi culdade para res-
pirar. Ir à Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) sem esses sintomas 
é entrar em área de risco”, alerta o 
secretário.

Autorização libera a importação, comercialização e doação de respiradores

Município potiguar já registra nove casos confi rmados de Covid-19

Anvisa autoriza importação de 
equipamentos usados em UTI

Secretário de São José de Mipibu 
faz alerta sobre isolamento social

Medida é extraordinária e vale para o período do estado de emergência e 
visa aumentar oferta de equipamentos para o tratamento da Covid-19

Permissão

Saúde

Kai Pfaffenbach/Reuters

Reprodução /Pref. de SJM
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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. RICARDO PATRÍCIO CAAMAÑO, argentino, divorciado, empresário, portador do CPF/MF de n° 
015.907.994-29, portador do DNI argentino n° 10126041, residente e domiciliado na Rua Colpayo, 760 4 02, Buenos Aires - 
Argentina, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, 
CEP: 59054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 7.000,00m² (sete mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.023.09.3265.0000.2 e sequencial n° 1.003371.8, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do 
perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Leste, do ponto P01 ao P02 com 30,64m, e do ponto P02 ao P03 
com 47,89, com a Rua do Sol; Ao Sul, do ponto P03 ao P04 com 104,73m, com o Sr. Antônio Fidelis Costa; Ao Oeste, do 
ponto P04 ao P05 com 9,49m e do P05 ao P06 com 47,88m, com o Sr. Luis Barbosa; Ao Norte, do ponto P06 ao P01 com 
108,49m, com o Sr. Antônio Fidelis Costa. Memorial correspondente ao serviço registrado no RRT n° 0000008664121.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 350.000,00. 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. Antônio Fidelis Costa, Luis Barbosa, 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, 30.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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015.907.994-29, portador do DNI argentino n° 10126041, residente e domiciliado na Rua Colpayo, 760 4 02, Buenos Aires - 
Argentina, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, 
CEP: 59054-630.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 19.334,71m² (dezenove mil, trezentos e trinta e quatro metros e setenta e um decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.038.06.1025.0000.1 e sequencial n° 1.007407.4, 
CEP: 59.178-000. Confrontantes: Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: 
N= 9.309.099,50 e E= 272.959,01, seguindo com distância de 72,47 m e azimute de 145°20'52" chega-se ao vértice V2, 
seguindo com distância de 50,88 m e azimute de 147°58'38", chega-se ao vértice V3, seguindo com distância de 53,63 m e 
azimute de 140°59'40", chega-se ao vértice V4, seguindo com distância de 0,36 m e azimute de 140°59'40", chega-se ao 
vértice V5; Confrontando nesses trechos com a Rua Projetada. Seguindo com distância de 19,41 m e azimute de 228°01'38", 
chega-se ao vértice V6, seguindo com distância de 35,18 m e azimute de 233°28'17", chega-se ao vértice V7, seguindo com 
distância de 54,42 m e azimute de 231°51'16", chega-se ao vértice V8; Confrontando nesses trechos com a Rua Projetada. 
Seguindo com distância de 39,52 m e azimute de 319°06'41", chega-se ao vértice V9, seguindo com distância de 42,02 m e 
azimute de 318°07'20", chega-se ao vértice V10, seguindo com distância de 26,64 m e azimute de 321°43'38", chega-se ao 
vértice V11, seguindo com distância de 4,79 m e azimute de 316°17'58", chega-se ao vértice V12, seguindo com distância 
de 7,34 m e azimute de 308°07'10", chega-se ao vértice V13, seguindo com distância de 32,50 m e azimute de 300°57'15", 
chega-se ao vértice V14; Confrontando nesses trechos com Roberto Millenaar. Seguindo com distância de 18,70 m e 
azimute de 45°00'01", chega-se ao vértice V15, seguindo com distância de 24,90 m e azimute de 37°57'19", chega-se ao 
vértice V16, seguindo com distância de 17,86 m e azimute de 35°21'07", chega-se ao vértice V17, seguindo com distância 
de 15,41 m e azimute de 40°31'24", chega-se ao vértice V18, seguindo com distância de 32,01 m e azimute de 43°02'17", 
chega-se ao vértice V19, seguindo com distância de 20,89 m e azimute de 42°21'54", chega-se ao vértice V20, seguindo 
com distância de 9,54 m e azimute de 38°15'47", chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando neste trecho com Paulo Artur 
Marinho, totalizando uma área de 19.334,71 m² e um perímetro de 578,46 m. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Memorial correspondente ao serviço registrado no CFT n° 
BR20190278650.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 450.000,00. 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. Roberto Millenaar, o Sr. Paulo Artur Marinho, 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, 30.04.2020 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 022/2020, com 
o objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 
JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no 
dia 14/05/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrôni-
co: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 29/04/2020. Pregoeiro/PMM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES
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Única representante do 
Programa Nacional das Es-
colas Cívico-Militares no Rio 
Grande do Norte, a Escola 
Municipal Professor Veríssi-
mo de Melo, em Felipe Cama-
rão, na Zona Oeste de Natal, 
recebeu a candidatura de 19 
militares para as vagas de 
trabalho destinadas para o 
quadro de Forças Armadas 
dentro da unidade escolar.

Segundo o Ministério da 
Educação, o projeto das es-
colas cívico-militares abriu 
vagas para militares em três 
cargos: Ofi cial de Gestão Es-
colar, Ofi cial de Gestão Edu-
cacional e monitor. Ao todo, 
cada escola poderá contar 
com 18 militares. Desta for-
ma, a estrutura contará com 
dois ofi ciais e 16 monitores.

O cargo para a gestão es-
colar será ocupado por ofi ciais 
(entre coronel e major); o se-
gundo posto é destinado para 
as patentes entre capitão até 
aspirante; por fi m, os moni-
tores abrangem subofi ciais, 
subtenentes ou sargentos.

O Rio Grande do Norte 
foi um dos poucos Estados a 
terem o número de inscrições 
para todas as vagas. Segundo 
o MEC, 21 colégios não tive-
ram esse número mínimo de 
inscritos, segundo informa-
ções da agência de dados Fi-
quem Sabendo, que obteve os 
números via Lei de Acesso à 
Informação.

Ainda de acordo com o 
MEC, os militares ganharão 
30% a mais de salário para 
atuarem nas escolas. No en-
tanto, ainda não há previsão 
para o início das atividades 
dos militares na escola em 
Natal. Vale lembrar que as 
redes pública (Estado e Mu-
nicípios) e privada de educa-
ção no Rio Grande do Norte 
estão com aulas suspensas, 
após decreto estadual, desde 
18 de março. A regulamenta-
ção determina que as escolas 
fi quem fechadas até 31 de 
maio.

Escola cívico-
militar em Natal 
terá atuação de 
até 18 militares

Educação

Escola Prof. Veríssimo de Melo

Reprodução /  Google Images

Processo: 0818313-88.2014.8.20.5001 Ação: Procedimento Comum (7) Autor: Banco Do Brasil S/A Réu: R S Refrigeracao E Servicos 
Ltda - Me, Kennedy Borja De Sousa, Andrea Stroppa Goncalves Edital De Citação - Prazo De 20 (Vinte) Dias O(A) Exmo(A). Sr(A). Dr(A). 
Andre Luis De Medeiros Pereira, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, na forma da lei. Faz Saber, para conhecimento 
público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação 
Procedimento Comum (7), processo sob nº 0818313-88.2014.8.20.5001, proposta por Banco Do Brasil S/A contra R S Refrigeracao E 
Servicos Ltda - Me e outros (2), que, pela publicação do presente edital fica(m) CITADO(S) R S Refrigeracao E Servicos Ltda - Me, CNPJ: 
08.459.976/0001-39; Kennedy Borja De Sousa, CPF: 403.783.654-87; Andrea Stroppa Goncalves, CPF: 704.169.904-87, com último 
endereço à Rua Presidente Gonçalves, 1554, - de 1/2 ao fim, Dix-Sept Rosado, NATAL - RN - CEP: 59054-170, Rua Jaguarari, 1979, apto 
203, Barro Vermelho, NATAL - RN - CEP: 59030-500 e Rua Jaguarari, 1979, - até 1425/1426, Barro Vermelho, NATAL - RN - CEP: 59030-
500, respectivamente, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responderem a ação, sob 
pena de, não sendo contestada a demanda, serem presumidos aceitos pelas partes ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, 
para que ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, 
que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC. 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 abaixo utilizando-se os códigos 
a  segu i r :  h t tp : / /p je . t j rn . jus .b r /p je1grau /Processo /Consu l taDocumento / l i s tView.seam Despacho  /  Dec isão : 
19032714360953700000039829683 Petição Inicial: 14121111372137200000001168917 sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, 
da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema 
PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o 
tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe 
é o ".pdf". Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, Hugo Vargas Soliz De Brito, Auxiliar 
Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento. NATAL/RN, 1 de outubro de 2019. K-30/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

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

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIS DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30 de abril 
de 2020. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 14 de maio de 2020 às 08hs00min. 
INÍCIO DA DISPUTA: 14 de maio de 2020 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas 
no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro de 
Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, 
nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a 
sexta-feira, como também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 29 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: o Sr. ALEXANDRE MARTINS VILLAS, brasileiro, empresário, separado Judicialmente, portador da Cédula de 
identidade RG n° 17.974.104-4, inscrito no CPF/MF sob o n° 130.147.268-93, residente e domiciliado na Rua Pedroso 
Alvarenga, n° 1.208, 12° andar, São Paulo - SP, CEP: 04531-004, por intermédio de seu advogado, o Dr. FRANKLIN 
CUELLAR SALAZAR MIRANDA DA ROSA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ n° 118.307, com endereço profissional 
na Rua Três Poderes, n° 257, Centro, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Graúnas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.829,83m² (mil, oitocentos e vinte nove metros e oitenta e três decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 2.0001.001.01.0360.0000.3 e sequencial n° 1.000508.0, em 
nome do antigo possuidor, CEP: 59.178-000.  Confrontantes: Ao Norte: Rua Graúnas e Antônio Gaspar Fidélis; Ao 
Sul: Antônio Gaspar Fidélis e Franchini Gianluigi; Ao Leste: Pipa Group Empreendimento Imobiliários LTDA.; Ao 
Oeste: Franchini Gianluigi, Sr.ª Allania de Queiroz Bertino e Srº Valdir Costa. Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 580.000,00. 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. Franchini Gianluigi, 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, 30.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

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 ordinário. 
Solicitantes: o Sr. CLÁUDIO GAMBARELLI, comerciante, italiano, casado, portador do RNE n° V998356-0, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 015.766.054-00, e, sua esposa, a Sra. ANNA MARIA GIGLITTO,  servidora pública, italiana, casada, 
portadora do RNE n° V998361-7 e inscrito no CPF/MF sob o n° 015.766.034-66, ambos, residentes e domiciliados na Tv. da 
Cioba, n° 74, Praia da Pipa, Tibau do Sul – RN, CEP: 59.179-000, neste ato, representado pela sua bastante procuradora, a 
Sra. ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade n° 2300248 – 
SSP-PA, inscrita no CPF/MF n° 426.767.032-34, residente e domiciliada na Rua Sucupira, 251 – Casa 17 – Cond. Villágio 
de Pipa – Praia da Pipa/Tibau do Sul-RN, CEP: 59.179-000, 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 Travessa Cioba, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 428,85m² (quatrocentos e vinte e oito metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.06.1735.0000.4, e sequencial número 
1.000609.5, CEP: 59.178-000.  Confrontantes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 22,20m com a Rua da Arara e a Pousada 
Cata-Vento; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 19,19m com a Pousada Pipa Gostosa; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 23,40m, 
com a Travessa Cioba; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 18,50m com o Sr. Cláudio Gambarelci e a Sra. Anna Maria. Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.  
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a empresa Pipa Gostosa, Pousada Catavento, 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, 30.04.2020 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CIASAL – COMÉRCIO INDÚSTRIA SALINEIRA LTDA, CNPJ: 06.000.478/0003-60, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a RLS para Indústria de Benefi ciamento de Sal Marinho, localizada na Rua Beira Rio, 
S/N – Parabólica, Areia Branca/RN.

MARCOS ROBERTO ALVES
Proprietário

Solicitação de Licença de Operação

JOÃO FELIX NETO, inscrito no CPF: 136.911.204-15, torna público que está requerendo do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação para a atividade de revenda de combustíveis líquidos em favor do empreendimento localizado 
na RN 002 – Zona Urbana – LAGOA SALGADA/RN.

João Felix Neto
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO ME, CNPJ: 08.078.469/0001-55, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de Licença Simplifi cada-RLS, para Armazenamento e 
revenda de GLP Classe III, com capacidade máxima de 6240kg, localizado na Rua Antônio Henrique 
Pereira, 304, Seridó, Cerro Corá/RN.

MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO
PROPRIETARIA

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

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

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

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

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

Welliton Gomes Chaves -    
Gerente Administrativo / Financeiro 

 



Pesquisadores da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) 
acabam de confi rmar, por meio de 
experimentos feitos com cultura 
de células, que o novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) é capaz de infectar 
neurônios humanos.

A infecção e o aumento da car-
ga viral nas células nervosas foram 
confi rmados pela técnica de PCR 
em tempo real, a mesma usada 
no diagnóstico da COVID-19 em 
laboratórios de referência. O grupo 
coordenado pelo professor do Ins-
tituto de Biologia Daniel Martins-
-de-Souza também confi rmou que 
os neurônios expressam a proteína 
ACE-2 (enzima conversora de an-
giotensina 2, na sigla em inglês), 
molécula à qual o vírus se conecta 
para invadir as células humanas. 
Nos próximos dias, a equipe pre-
tende investigar de que modo o 
funcionamento dessas células ner-
vosas é alterado pela infecção.

“Vamos comparar as proteínas 
e demais metabólitos presentes 

nas culturas celulares antes e após 
a infecção. A ideia é observar como 
o padrão das moléculas muda e, 
com base nessa informação, tentar 
contar a história de como o vírus 
atua no sistema nervoso central”, 
explica Martins-de-Souza.

No experimento, realizado pela 
pós-doutoranda Fernanda Crunfl i, 
foram usados uma linhagem ce-
lular cerebral humana e também 
neurônios humanos obtidos a par-
tir de células-tronco pluripotentes 
induzidas (IPS, na sigla em inglês).

O método consiste, inicialmen-
te, em reprogramar células adul-
tas – que podem ser provenientes 
da pele ou de outro tecido de fácil 
acesso – para fazê-las assumir es-
tágio de pluripotência semelhante 
ao de células-tronco embrionárias. 
Esta primeira parte foi realiza-
da no laboratório do professor da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) Stevens Rehen, no 
Instituto DOR de Pesquisa e En-
sino. Em seguida, o time de Mar-

tins-de-Souza induziu, por meio 
de estímulos químicos, as células 
IPS a se diferenciarem em células-
-tronco neurais – um tipo de célula 
progenitora que pode dar origem a 
diversas células do cérebro, como 
neurônios, astrócitos e oligoden-

drócitos.
“Também estamos começando 

testes com astrócitos humanos e, 
em breve, saberemos se o vírus in-
fecta essas células, que dão suporte 
ao funcionamento dos neurônios e 
são as mais abundantes do sistema 

nervoso central”, conta Martins-de-
-Souza.

Como explica Martins-de Sou-
za, estudos feitos em outros países 
sugerem que o SARS-CoV-2 tem 
tropismo pelo sistema nervoso 
central, ou seja, uma certa propen-
são a infectar as células nervosas. 
“Mas ainda não sabemos se o vírus 
realmente consegue atravessar 
a barreira hematoencefálica [es-
trutura que protege o cérebro de 
substâncias tóxicas e patógenos 
presentes na circulação sanguínea] 
e, caso consiga, que tipo de impacto 
pode causar no tecido nervoso. Ten-
taremos buscar pistas que ajudem 
a elucidar essas dúvidas”, diz o pes-
quisador.

A pesquisa da Universidade de 
Campinas está sendo conduzida no 
âmbito de um projeto aprovado pe-
la Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) 
na chamada “Suplementos de Rá-
pida Implementação contra CO-
VID-19”.

QUINTA-FEIRA, 30.04.2020Geral12

Em fevereiro, cientistas des-
cobriram um buraco na camada 
de ozônio sobre o Ártico que foi 
crescendo até atingir mais de um 
milhão de quilômetros quadrados. 
Era o maior já registrado, e agora 
acaba de se fechar.

O anúncio foi feito pelos 
pesquisadores do Serviço de 
Monitoramento Atmosférico Co-
pernicus. Eles explicaram que a 
recuperação provavelmente não 
teve relação com a diminuição 
das emissões de poluentes devido 
à prática de isolamento social ao 
redor do mundo.

Esse buraco sequer foi consequ-
ência da poluição, e sim de um vór-
tice polar especialmente poderoso. 

Trata-se de um sistema de baixa 
pressão e ar frio que envolve ambos 
os polos.

Quando esse fenômeno se 
dissipou pela presença de terra e 
montanhas na região, a camada de 
ozônio conseguiu se recuperar.

Além da extensão impressio-
nante, o buraco chegou a esgotar 
o ozônio encontrado em quase 18 
quilômetros de estratosfera.

A escassez de ozônio no Polo 
Sul, por outro lado, é causada pe-
la ação humana: poluentes fazem 
com que substâncias como cloro 
e bromo cheguem à estratosfera, 
tornando mais fi na a camada que 
protege a Terra da radiação ultra-
violeta.

Pesquisa vai verifi car se vírus é capaz de afetar funcionamento de células nervosas

Anúncio foi feito pelos pesquisadores do Serviço 
de Monitoramento Atmosférico Copernicus

Estratosfera

Novo coronavírus é capaz de infectar neurônios 
Pesquisa

Divulgação/Gov. SP

Maior buraco já 
registrado na camada 
de ozônio do Ártico 
acaba de se fechar

Buraco chegou a esgotar o ozônio 
encontrado em quase 18 quilôme-
tros de estratosfera
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Todas as estampas 

Programação do 
Devassa Tropical ao Vivo 

Quinta-feira (30): 
17h – Festival Radioca 
Josyara; 
Mallu Magalhães; 
Teago Oliveira; 
Anelis Assumpção + Curumin 

20h – Festival GTR 
Mestre Anderson Miguel 
Tagore 
Lia de Itamaracá e DJ Dolores 
Schevchenko e Elloco  

Sexta-feira (1º):   
17h – Festival Wehoo 
Flaira Ferro | Biarritz 
Francisco El Hombre e Luê 
Marcelo Falcão  

20h – Festival DoSol 
Plutão Já Foi Planeta 
Luísa e os Alquimistas 
Potyguara Bardo 
Heavy Baile 

Sábado (2):
17h – Festival Carambola 
Zeca Baleiro 
Ana Cañas 
Wado e Mopho 
Chico César  

20h – Festival SeRasgum 
Andre Abujamra e Marisa Brito 
Jards Macalé 
Keila 
Larissa Luz  
23h – After Tropical Devassa 
Tropkillaz 

Domingo (3): 
17h – Festival Sarará 
Mariana Cavanellas 
Luccas Carlos 
Luedji Luna 
Rael 

AGORA RN – Como foi o 
processo de composição do 
último álbum? Quais foram as 
infl uências? 

LUÍSA NASCIM – O processo 
de composição aconteceu quando 
eu estava me mudando de Natal 
para São Paulo. Os produtores, 
Gabriel e Pedras, me mandavam 
beats e eu ia criando em cima. Em 
2018, criamos duas músicas. E 
aí, em 2019, comecei a juntar as 
peças. Fizemos uma imersão com 
todos os músicos da banda e esse 
processo foi bem importante.  

A ideia do álbum era pesqui-
sar as diferentes sonoridades da 
música popular nordestina, con-
temporânea e eletrônica que estão 
rolando nas capitais do Nordeste, 
principalmente no recorte do Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e 
Paraíba. Mas não nos apropriamos 
dos movimentos, apenas somamos 
as sonoridades: batidão romântico, 
bregafunk, tecnobrega, arrocha... 
com isso, adicionamos uma pitada 
de reggae e dub. Também tem a 
infl uência da música latina, um la-
do do zouk e da kizomba (bastante 
tocado em países africanos). Tem 
um pouco de R&B, música pop dos 
anos 2000, forró...   

AGORA RN – O que vocês 
acharam da receptividade dos 
fãs? 

LN – Foi bem interessante 
porque conquistamos fãs por todo 
o Brasil com esse trabalho. Foi 
muito importante para a nossa 
expansão, um divisor de águas em 
nossa carreira. Trouxe amadure-
cimento para a banda e, por isso, 
temos muito orgulho. As pessoas 
sentiram essa verdade e a nossa 
vontade de fazer uma coisa legal.   

AGORA RN – Com a 
pandemia do novo coronaví-
rus, como anda seu processo 
produtivo? Como a banda está 
lidando com esse momento? 

LN – A banda já era espa-
lhada, metade em São Paulo e 
metade em Natal. Agora, estamos 
mais distantes ainda. Mas conti-
nuamos com nossos processos, com 

algumas coisas novas para lançar, 
que já estávamos fazendo, e outras 
que estamos criando agora. Não 
estou me cobrando, já que é muito 
difícil manter uma criatividade 
saudável estando confi nada aqui 
em São Paulo. Eu me inspiro 
muito em movimento, viagens 
[...], mas estou fazendo planos e 
tentando entender o momento.  

AGORA RN – O que vocês 
esperam da live desta sexta-
-feira (1º)? 

LN – Vai ser a nossa primeira 
live pelo YouTube e vamos contar 
com uma boa estrutura de trans-
missão. Estamos empolgados com 
isso porque entendemos a importân-
cia de uma estrutura mínima, para 
que as pessoas possam curtir de 
verdade as músicas. E o line-up do 
festival é lindo. Levaremos o show 

do Jaguatirica Print, com muita 
dancinha para divertir os fãs. Man-
ter esse contato com o nosso público, 
mesmo que distante, nos faz bem e 
mantém o nosso projeto vivo. 

AGORA RN – Me fala um 
pouco sobre a importância da 
música neste momento difícil... 

LN – A música tem uma 
importância muito forte na vida 
das pessoas. Acho que, de todas as 
linguagens artísticas, é a que mais 
movimenta multidões e consegue 
tocar as pessoas de maneira pro-
funda. Tem uma riqueza infi nita! 
Nesse momento de quarentena, a 
música tem sido uma companhei-
ra em vários momentos do dia: 
para meditar, dançar, fazer faxina, 
inspirar, relaxar. Mais do que 
nunca, a música chega com um 
papel extremamente importante. 

(e os Alquimistas)  
de Luísa 

Nathallya Macedo
Subeditora de Online

Um dos destaques da 
música local, a banda 
Luísa e os Alquimistas 

participa nesta sexta-feira 
(1º) do festival de lives “De-
vassa Tropical Ao Vivo”, que 
vai contar com as apresenta-
ções de vários artistas brasi-
leiros distribuídas em 4 dias. 
Devido ao novo formato de 
shows – necessário por causa 
da pandemia da Covid-19 
– a vocalista Luísa Nascim 
está ansiosa para entregar 
uma performance dinâmica 
e vibrante.    

Nascido em 2015, o gru-
po participou de vários fes-
tivais no estado e chamou a 
atenção dos potiguares com 
as composições autorais di-
vertidas, além da mistura 
de ritmos totalmente eufó-
rica. O terceiro álbum da 
banda, lançado em setembro 
de 2019, não foi intitulado 
“Jaguatirica Print” por mera 
coincidência. As estampas de 
Luísa e os Alquimistas são 
vistas e ouvidas desde o pri-
meiro single, “Brechó”, lá de 
2016. Entre moda e música, 
a artista busca unir estilos 
diferentes em uma alquimia 
perfeita. 

Confi ra o bate-papo do 
Agora RN com Luísa: 

>>>
Divulgação

Vocalista Luísa Nascim, da banda Luísa e os Alquimistas
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

QUI - Momento de assumir seu poder no seu 
emprego e reafi rmar posição. Promessa de muito 
trabalho e pouco tempo para o lazer.Talvez esteja 
sendo muito exigente na paquera: solte seu lado 
criança e aposte na diversão. 

QUI - Oportunidade de se destacar em trabalhos 
que sejam ligados à natureza ou que benefi ciem a 
comunidade onde vive. Quando estiver em momentos de 
diversão, poderá encontrar o par perfeito, mesmo que isso 
seja por meio de redes sociais ou aplicativos de namoro. 

QUI - Muita energia e impulso na área profi ssional. 
Poderá fazer um curso que aprimore seu currículo, 
receber um prêmio ou elogios e reconhecimento. Na 
paquera, o amor que entrar agora em sua vida respeitará 
sua maneira de ser e apreciará sua autenticidade.

QUI - Sua sensibilidade pode ajudar na defi nição dos 
rumos profi ssionais. Talvez precise equacionar melhor o 
trabalho e os cuidados com a família. Na paquera, nesse 
momento, há uma procura mais intensa por um crush que 
te preencha afetivamente. 

QUI - Netuno chama a criatividade, ativa a intuição, 
mas também pode trazer incertezas quanto ao 
futuro profi ssional. Por isso, o momento é ideal para 
se recolher, refl etir sobre o que realmente deseja na 
carreira e revisar planos.

QUI - Seu foco está direcionado para a forma como realiza 
seu trabalho. Experimente fazer diferente para tornar suas 
funções mais rentáveis. O emocional comanda suas ações 
hoje, e poderá exagerar ao mostrar seus sentimentos na 
paquera. 

QUI - Iniciativas na área fi nanceira trarão bons 
resultados. Na vida profi ssional, seu trabalho renderá 
mais se atuar só. A Lua pede que pratique o desapego 
material. Na paquera, uma paixão que era secreta 
pode ser correspondida de forma muito intensa.

QUI - No serviço, está prevista uma boa convivência, 
que resulta em cooperação. A paquera pode trazer 
aprendizados se decidir se relacionar afetivamente 
com alguém mais jovem. Um amor mais leve também 
permitirá que solte sua criança interior.

QUI - Momento de descoberta de uma competência 
útil à sua profi ssão. Aproveite, pois seu trabalho está 
sendo visto e avaliado. Caso viva uma relação fi rme, 
você e seu amor poderão passar por um teste de 
resistência.

QUI - O mês termina trazendo a oportunidade de 
fazer algumas revisões no trabalho, aperfeiçoando 
seus métodos. Você está com energia e força criativa 
para encarar o que vier e se sair bem. Na paquera, 
busque alguém que te valorize e que seja dinâmico.

QUI - Momento de expansão das ideias na 
carreira. Período de amadurecimento na união: 
você e sua cara-metade vão deixar as pequenas 
diferenças de lado para viver a plenitude do 
amor.

QUI - Procure deixar o ambiente profi ssional mais 
aconchegante e o trabalho fl uirá melhor. Planos 
que ainda não estejam maduros devem permanecer 
em segredo. Na união, deverá optar por uma noite 
tranquila em casa, seja lendo ou assistindo fi lme.

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)

Record TV estabelece regras para
participação de contratados em lives

O Grupo Globo, por todos os ângulos, 
tem dedicado especial atenção ao fenômeno 
das lives. Já exibiu eventos importantes na 
televisão por assinatura e agora na aberta, 
em apoio à população que sofre os efeitos do 
coronavírus. Explora o formato nas redes sociais 
e, recentemente, abalou com o show de Ivete 
Sangalo.

Por causa da força dessas lives, também 
monitora a ação de possíveis aproveitadores, 
situação que se repete em outros importantes 
grupos de comunicação, como Band e Record.

As transmissões também são uma 

oportunidade para as empresas reafi rmarem 
suas marcas em um momento de enorme 
turbulência, como o que vivemos, oferecendo 
diferentes conteúdos.

Há poucos dias, a coluna informou que 
todas as grandes redes de TV, em seus planos 
comerciais, já incluíram este novo “produto”, em 
movimento ou negócio que só deve crescer.

De olho em tudo isso, o Grupo Record decidiu 
estabelecer uma série de regras para o seu elenco 
a respeito de convites ou realização de lives. Não 
vai deixar correr solto, como revela o comunicado 
a seguir.

COMUNICADO DA RECORD
“Caros, todas as participações 

em Lives fora das propriedades 
da Record TV e do Portal 
R7, independentemente da 
plataforma, precisam ser 
aprovadas pela Vice-Presidência 
de Jornalismo. Contamos com a 
colaboração de todos”.

A autorização passa a ser 
sempre necessária.

E OLHA ESSA
Na próxima segunda-feira 

começa o “SBT All Stars”, um 
campeonato de games, com 
o objetivo de criar conteúdo 
e promover a integração de 
jogadores profi ssionais e 
infl uenciadores digitais por meio 
do esporte eletrônico.

Confi rmadas as participações 
de Alexandre Pato, Tche Tche, 
Rodinei, Thiago Silva, Cássio, 
Pablo e Rafi fa, entre outros. Serão 
16 no total.

EQUIPE DE TRANSMISSÃO
Todos os encontros do “SBT 

All Stars” terão a narração 
de Diguinho Coruja, com os 
comentários de Danilo Gentili, 
Rudy Landucci, Ed Gama e 
Murilo Couto.

Jogos sempre a partir das 
20h30, com a fi nal na quarta-feira 
e poderão ser acompanhados no 
site do SBT.

SINAL VERDE
O início dos trabalhos 

do próximo “O Aprendiz” foi 
autorizado.

José Amâncio, inclusive, já 
deixou a direção de produção da 
Band para cuidar do programa. Se 
tudo correr como se espera, vai ao 
ar em setembro.

Bate-Rebate
 Independentemente de a Globo ter decidido esticar as durações de “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”, os 
autores das suas substitutas já foram avisados que devem seguir com seus trabalhos normalmente...  .. Por aí se 

estenda, Mauro Wilson e Lícia Manzo respectivamente, que escrevem “A Morte Pode Esperar” e “Um Lugar ao Sol”.
 Bem interessante a iniciativa e a reportagem do “Globo Esporte”, ontem, mostrando um jogo imaginário da melhor 

Portuguesa de todos os tempos contra o coronavírus... ... Vitória da Lusa no fi nal. Félix, Djalma Santos, Enéas e 
Dener foram alguns dos “craques em campo”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

JOSÉ MAYER
A tão esperada participação 

de José Mayer em “Fina 
Estampa” está prestes a 
começar.

A reedição da novela é que 
ainda vinha impedindo esta 
previsão. Agora já pode ser 
confi rmada.

COMEÇA SEGUNDA
Pois bem, já existe a certeza 

que José Mayer começa a aparecer 
no encerramento do capítulos da 
próxima segunda-feira.  

Marido de Griselda (Lília 
Cabral), José Pereira, o 
Pereirinha, foi dado como morto 
após sumir no mar durante 
uma pescaria, mas o corpo dele 
nunca fora encontrado. Ele 
ressurgirá na região, trazendo 
à tona o mistério sobre o seu 
desaparecimento.

SENNINHA
Nesta sexta-feira, os canais 

Gloob e Gloobinho passam a 
exibir episódios inéditos da série 
“Senninha na Pista Maluca”.

Mais uma homenagem ao 
ídolo Ayrton Senna, morto em 1º 
de maio de 1994.

TRADIÇÃO SECULAR
Pela primeira vez, em 

119 anos, a romaria de São 
Paulo a Aparecida neste 
fi m de semana não terá 
peregrinos. Devido à situação 
em que vivemos, os fi éis só 
poderão acompanhar a Missa 
da Peregrinação - que será 
realizada a portas fechadas 
no Santuário Nacional - pela 
Rede Aparecida.

A transmissão, ao vivo, será 
no domingo, celebrada pelo 
cardeal Dom Odilo Scherer.

COZINHA E NOSTALGIA A Globo estreia nesta quinta-feira a segunda 
temporada de “Mestre do Sabor”. Monique Alfradique é a novidade 
do programa como repórter de bastidor. Ela que também está na 
reprise de “Fina Estampa”.

“Eu estou gostando de assistir! Traz uma sensação de nostalgia. 
Foi uma novela de grande importância, eu contracenava diretamente 
com duas atrizes que sempre admirei: Renata Sorrah e Julia 
Lemmertz”, comenta Monique.

Nadja Haddad / Crédito Reprodução
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O ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves inventou de dizer 
no Twitter que o governo Fátima 
Bezerra não falou a verdade 
à Folha de S.Paulo, na edição 
desta terça-feira, ao afi rmar que 
o salário do funcionalismo segue 
em dia aqui no Estado. “Mentiu. 
O RN é o único da federação bra-
sileira que continua com salários 
atrasados”, disse ele.

LEVOU
Para quê? Logo surgiram nos 

comentários matérias de quando 
ele era gestor da capital e deixou 
de pagar os servidores em dia. 
“Carlos Eduardo descumpre 
promessa, não paga salários em 
dia e revolta funcionalismo” é 
uma das manchetes lembradas 
nas críticas dos internautas.

TEM GENTE PASSANDO FOME E...
É uma verdadeira crueldade 

o que o governo federal vem 
fazendo com quem precisa e tem 
o direito de receber o auxílio 
emergencial (coronavoucher). 
Fora as fi las gigantescas que 
promovem aglomeração em 
diversas agências da Caixa, há 
ainda milhares de brasileiros 
com difi culdade em concluir o 
processo que lhes dão o passapor-
te para sacar o benefício.

A CAIXA NÃO PAGA
Muitos terminam e aprovam 

o cadastro, mas não conseguem 
receber o número da conta digital 
e o dinheiro não chega.

APOIO
Rogério Marinho, o potiguar 

“queridinho” do presidente Jair 
Bolsonaro e fi lhos, ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
tratou de fazer elogios públicos 
e mostrar total apoio ao novo 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça.

MÃO NO FOGO
No seu Twitter, o ex-depu-

tado federal do RN foi além do 
simples “seja bem-vindo” e botou 
a mão no fogo pelo substituto de 
Sério Moro, com uma pitada de 
bajulação ao “chefe supremo”: 
“Sua postura, idoneidade e 
conhecimento técnico serão es-
senciais para enfrentar o desafi o 
de tocar bem o Ministério da 
Justiça e ajudar o nosso presi-
dente Jair Bolsonaro a realizar 
as legítimas aspirações do povo 
brasileiro”.

PROFETA
Como será a “postura” do no-

vo ministro ainda não sabemos, 
mas ele já avisou que é “servo” do 
seu “profeta” Bolsonaro. Valeria 
lembrar de Mateus 7:15-16 – 
sobre os falsos profetas -, mas o 
presidente sempre fez questão de 
dizer a que veio.

RÁPIDAS 
•Jornalista José Simão: “O presidente não quer saber o 

número de mortos (pelo coronavírus) pois não é coveiro, 
mas quer todos os relatórios da PF!”.

•E os casos de covid-19 dobrando em cidades onde 
houve a reabertura de shoppings, hein?! Blumenau, em 
Santa Catarina, é um exemplo.

•“’É daí?’. Esta seria uma frase jamais proferida por 
Jacinda Ardern, premiê da Nova Zelândia e talvez a líder 
internacional mais bem sucedida no combate à pandemia 
da Covid19. Ela é uma estadista. Bolsonaro, não. Simples 
assim”, escreveu o jornalista Guga Chacra.

•Pergunta que não quer calar: o que Regina Duarte 
tem feito pela Cultura e pela classe artística durante a crise 
gerada pela pandemia de covid-19?Pequim.

1 |Modelo potiguar Rafaelly Xavier, radicada em 
Manhattan, Nova York, um dos locais mais afetados 
no mundo pelo novo coronavírus, tem afastado a 
ansiedade que a pandemia provoca praticando Yoga

2 |Home work: Deputado federal Walter Alves de 
olho na Sessão Plenária Virtual da Câmara dos 
Deputados

3 |O potiguar campeão de surf Ítalo Ferreira 
tem aproveitado muito bem este momento de 
isolamento. Na sua Baía Formosa, ele curte dias de 
contato com a natureza  

4 | Jornalista Ângela Bezerra, da Letra A 
Comunicação, dando o seu recado sobre a 
necessidade do uso de máscaras por todo mundo 
durante a pandemia: “Assim, você me protege e eu te 
protejo”.

ABSOLUTAMENTE CONTRA
“Dilma 3” foi como Paulo 

Guedes apelidou, reservadamente, 
o programa “Pró-Brasil”, criado 
por Rogério Marinho - com o apoio 
de outros ministros, como Bento 
Albuquerque e Walter Braga 
Netto - à revelia do ministro da 
Economia, que considera o plano 
do potiguar “de natureza interven-
cionista”. A informação circula na 
imprensa nacional.

MEDO DO HOSPITAL
O deputado Vivaldo Costa 

(PSD), durante sessão remota 
da Assembleia Legislativa, nesta 
terça, cobrou providências para 
que os pacientes de cardiologia 
e oncologia continuem com seus 
tratamentos durante a pandemia 
da Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. “É fundamental que o 
poder público não poupe esforços 
visando preservar a saúde e a vida 
dos pacientes acometidos pela Co-
vid-19 e, no mesmo sentido, adotar 
medidas de estímulo para que os 
pacientes das áreas de oncologia 
e cardiologia continuem a manter 
seus respectivos tratamentos”, 
defendeu Vivaldo.

NAS MÃOS
O pedido foi encaminhado para 

a governadora Fátima Bezerra 
e o secretário da Saúde Pública, 
Cipriano Maia. 

COMENTADO
A hashtag Alexandre de 

Moraes ocupou a primeira posição 
no ranking dos assuntos mais co-
mentados no Twitter nesta quar-
ta-feira. O ministro do Supremo 
anulou a nomeação de Alexandre 
Ramagem para a diretoria Geral 
da PF. Ramagem, como se sabe, é 
“amigão” da família presidencial...

POSIÇÕES
Já a hashtag Ramagem fi cou 

na terceira colocação e #STF-
VergonhaNacional só conseguiu 
o quinto lugar. Apoio de robôs 
bolsonaristas enfraquecido?

FATO
Rodrigo Maia, presidente da 

Câmara Federal, sobre decisão de 
Moraes: “Certamente deve estar 
baseada em fatos”.

 PRERROGATIVA
Sobre este assunto, há quem 

seja contra a ação de Alexandre de 
Moraes (de suspender a nomea-
ção) e de Bolsonaro (de nomear) ao 
mesmo tempo. Quem argumenta 
é o jornalista Kennedy Alencar: 
“Está errado. É prerrogativa do 
presidente da República. Institui-
ções falham ao não punir crimes 
de responsabilidade e comuns do 
presidente e recorrem a puxadi-
nhos institucionais para ‘conter 
Bolsonaro’ que só aprofundam 
crise. É a herança lavajatista 
continuando a causar mal ao país”.

Todos no mesmo barco: o deputado Gustavo Carvalho é mais um parlamentar do RN
que teve que se adaptar à nova forma de comunicação em tempos de coronavírus
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PATROCÍNIO

Embora o governo federal te-
nha sinalizado que pretende libe-
rar o retorno do futebol brasileiro 
em breve, clubes, dirigentes, enti-
dades e federações estaduais não 
estão em consenso sobre essa ideia. 
Se para alguns a pandemia do no-
vo coronavírus deve ser deixada 
para trás e é o momento de voltar 
aos treinos nos próximos dias, para 
outros ainda é preciso ter um pouco 
mais de paciência. Os times estão 
de férias coletivas até o fim de abril 
e devem se reapresentar no início 
de maio.

Na segunda-feira o secretá-
rio de Produtividade, Emprego e 

Competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa, disse 
que jogos de futebol poderão ser re-
tomados com portões fechados “em 
breve”. A declaração aumentou a 
expectativa de federações estadu-
ais que já se movimentavam para 
conseguirem retomar o calendário.. 
Clubes de Santa Catarina e Para-
ná, por exemplo, enviaram aos res-
pectivos governadores pedido para 
retorno  aos treinos.

A CBF tem realizado reuniões 
com clubes, federações e médicos 
para elaborar uma cartilha de 
cuidados. A postura da entidade 
é mais de cautela e o objetivo é se 

ter uma validação de saúde pública 
antes de retomar competições. 

O Goiás divulgou até o detalha-
mento do formato dos treinos. As 
atividades voltam em maio, com 
os jogadores divididos em grupos 
pequenos. Uma outra equipe com 
posição favorável à retomada é 
o Flamengo. “Estamos chegando 
perto desse momento, que todos 
aguardam. Estamos tomando to-
das as medidas de segurança para 
preservar os atletas. Brevemente, 
vamos retomar os treinos, jogos 
com portões fechados e jogos com 
torcida”, afirmou o vice-presidente 
geral e jurídico Rodrigo Dunshee. Equipes por todo o Brasil, como o Goiás, voltarão aos treinos a partir de maio

Retomada dos treinos durante pandemia 
ainda não é consenso no meio do futebol
Se para alguns a preocupação com o novo coronavírus deve ser deixada para trás e é o momento de voltar aos treinos nos 
próximos dias, para outros ainda é preciso ter um pouco mais de paciência; equipes profissionais voltam aos treinos em maio

Precaução

Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.


